
J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 05-én 15 órai 
kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent  képviselőket,  külön köszöntötte a jegyzőt  és valamennyi 
megjelentet.  Megállapította,  hogy  az  ülésen  7  képviselő  megjelent.  Tasi  Péter 
alpolgármester előzetesen jelezte,hogy az ülésen nem tud részt venni, Erdélyi Zsolt és Dr. 
Zimonyi  Károly  képviselők  jelezték,  hogy  később  érkeznek.  Megállapította,  hogy  a 
Képviselő-testület ülése határozatképes. 
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendek közé, a polgármesteri jelentést követő 2. 
napirendi  sorszámmal  a  „Javaslat  a  helyi  adókról  szóló  32/2008.  (XII.12.)  sz.  rendelet 
módosítására„  napirendi  pont  kerüljön  felvételre.  Aki  ezzel  egyetértett  kézfelemeléssel 
jelezte. 

Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     1/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta
a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosításának 
napirendre  történő  felvételére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1.  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  ülés 
napirendjei  közé,  a  polgármesteri  jelentést  követő  2.  napirendi 
sorszámmal felveszi a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. 
rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, mely következtében a 
meghívóban szereplő 2-13.  napirendi  pontok számozása 3-14-re 
változik.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



   NAPIRENDEK:

1. Polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki  jelentés  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés 
közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester,
alpolgármester,
állandó bizottságok elnökei

2. Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Javaslat a képviselő-testület 2009. évi munkatervére

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4. Javaslat a születési és temetési támogatásokról szóló 17/2003. /XI.27.) sz. rendelet 
felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény közoktatási megállapodás alapján történő 2009. évi támogatására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6. Javaslat az egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez 
fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság



8. Javaslat a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező 
önkormányzati kiemelt célok meghatározására

Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: --
Véleményező: valamennyi bizottság

9. Tájékoztató az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és 
működési szabályairól szóló 15/2007. (IX. 28.) sz. rendeletre érkezett törvényességi 
észrevételről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

10. Tájékoztató a helyi iparűzési adó 2008. évi belsőellenőrzésének megállapításairól

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

11. Javaslat az első osztályos tanulóknak a 2009/2010-es tanévre történő beiratkozás 
időpontjának jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

12. Javaslat a Gólyafészek Óvodában a 2009. évi nyári takarítási szünet időpontjának 
jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

13. Tájékoztató Gomba Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

14. Egyéb



1./ napirendi pont

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről
                          
Lehota Vilmos

Ismertette, hogy a 2008. 50. hét – 2009. 5. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, majd az ülést megelőző hét tekintetében az 
alábbiakról számolt be:

Ismertette,  hogy  a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulásának ülésnapján vett részt. A Pénzügyi Bizottság ülésén előzetesen tárgyalták 
a 2008. évi költségvetési határozat utolsó negyedévi módosítását, valamint a 2009. évi 
költségvetési tervet. A bizottsági ülés után a Társulási Tanács ülésén is tárgyalták a 
témákat,  azt  megelőzően  pedig  az  intézményi  társulások  2008.  évi  beszámolóját. 
Sajnálatos tény, hogy a 221 milliós 2008. évi után 205 milliós 2009. évi költségvetést 
lehet tervezni, pedig utóbbi már magában foglalja az elfogadott tagdíjból származó, 
egymillió forintot meghaladó bevételi előirányzatot is.  

A  Gombai  Faluházban  tartotta  évértékelő  összejövetelét  a  Strázsa  –  Felső-Tápió 
Vidékfejlesztési  Közösség  és  a  Strázsa  –  Felső-Tápió  Nonprofit  Kft  tulajdonosi 
közössége. A rendezvényre meghívást kaptak a január 12-i határidőig pályázók is.

Január  31-én  véget  ért  a  közhasznú  foglalkoztatás  időszaka.  A  közhasznú 
foglalkoztatott öt fő közül hárman szereztek jogosultságot az ellátásra, két fő további 
foglalkoztatása  került  előkészítésre,  hogy  a  jogosultságot  megszerezve  a  közcélú 
foglalkoztatás keretében lehessen Őket alkalmazni.

A statikai vizsgálathoz, illetve a Községháza átalakítási terveihez szükséges felmérést 
végezték el a héten. 

2009. február 03-án önkormányzati konferencián vett részt Gödöllőn több mint ötszáz 
településvezető között. Az önkormányzatok finanszírozásának témájában több előadót 
hallgattak  meg  az  önkormányzatokért  felelős  minisztertől  a  pénzügyminisztériumi, 
állami számvevőszéki és települési tapasztalatokat felvonultatókig. A rendezvényt – 
amelyet  a  Magyar  Önkormányzatok  Szövetsége  szervezett  meg  –  alapvetően 
hasznosnak tudja értékelni. 

A  UPC  Telekom  képviselőjével,  a  Kistérségi  Főépítésszel,  valamit  Bódi  Attila 
építésszel  együtt  tárgyaltak  a  telefonközpont  lehetséges  áthelyezéséről. 
Végeredményre  nem,  csak  végkövetkeztetésre  jutottak:  műszaki  oldalról  nehéz 
kimozdítani  a  holtpontról  az  álláspontokat,  de  marketing  oldalról  szeretnének 
együttműködést találni a szolgáltatóval.

2009. február 4-én helyszíni szemlét tartottak a Főzőkonyha Petőfi utcai homlokzata 
előtti  járdabeszakadásnál.  A  felnyílt  pinceüreg  az  épület  alá  nyúlik,  ezért 
haladéktalanul  felvette  a  kapcsolatot  a  már  több  alkalommal  közreműködő 
bányamérnökkel.  Miután  megtekintette  a  helyszínt,  elküldésre  került  a  vis  maior 
bejelentés  a  Közép-Magyarországi  Regionális  Fejlesztési  Tanács,  a  Pest  Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 
Pince és Partfal Bizottságának. Amennyiben a kiérkező hatóságok indokoltnak ítélik, 
abban az esetben javasolja a vis maior pályázat benyújtását. 



A helyszíni szemle után 30 nap áll rendelkezésre a támogatási  igény benyújtására, 
tehát a soron következő ülésen elegendő meghozni a szükséges döntést, de a pályázat 
előkészítésére határozati javaslatban kér felhatalmazást.

/ Időközben Erdélyi Zsolt és Dr. Zimonyi Károly képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
Javasolta, hogy a polgármesteri tájékoztatóban szereplő három határozati javaslat kerüljön 
megtárgyalásra.

Elmondta,  hogy  megkeresés  érkezett  a  Smid  és  Reichert  Ügyvédi  Irodától  a  ceglédi 
hulladékkezelési rendszerrel kapcsolatosan. A megkeresést, és a mellékleteként megkapott, 
Cegléd Város Önkormányzatának írt  levelet  a képviselők megkapták.   A témában a Képviselő-
testület  döntését  kérte.  Szavazásra tette fel  a  javaslatot,  aki a határozati  javaslatban foglaltakkal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     2/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Smid  és  Reichert  Ügyvédi  Irodától  érkezett 
megkeresést, és az alábbi döntést hozta:

A  képviselő-testület  támogatja  a  közös  fellépést  a 
hulladékgazdálkodási  rendszer  mielőbbi  beindításának 
elősegítéséért,  és  reméli  az  események  felgyorsulását. 
Amennyiben  2009.  július  15-ig,  a  bezárt  és  felhagyott 
hulladéklerakók  rekultivációjának  tervezett  befejezési 
időpontjáig a hulladékkezelési rendszeren belül nem végzik el 
Gomba Község felhagyott hulladéklerakójának rekultivációját, 
úgy  –  a  megkeresés  alapján  –  csatlakozási  szándékát  jelzi 
Tápiószecső  Önkormányzatának,  illetve  a   Smid  és  Reichert 
Ügyvédi Irodának a közös jogi fellépést illetően. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Javasolta a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozást, amely évi 10 forint 
lakosonkénti  tagdíj  fizetési  kötelezettséggel  jár,  de  az  1990-ben  alakult  szövetség 
elsődleges célja, az önkormányzati  érdekek megjelenítése és védelme többet jelenthet az 
évi harmincezer forintnál. A csatlakozáshoz kérte a határozati javaslat támogatását. 
Aki a határozati javaslatot támogatta, kézfelemeléssel jelezte.



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

     3/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Magyar  Önkormányzatok  Szövetségéhez  javasolt 
csatlakozást, és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület kinyilvánítja csatlakozási szándékát a Magyar 
Önkormányzatok  Szövetségéhez.  A  Szövetség  alapszabályában 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A  tagdíj  fedezetét  évente  a  Polgármesteri  Hivatal  költségvetése 
terhére  biztosítja.  A  képviselő-testület  az  Önkormányzat 
képviseletével Lehota Vilmos polgármestert bízza meg, és felkéri a 
polgármestert a csatlakozással kapcsolatos teendők ellátására. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos

Két állami tulajdonú külterületi ingatlan tekintetében térítésmentes átruházási kérelemmel 
javasolta megkeresni a tulajdonosi jogokat gyakorló kijelölt vagyonkezelőt. 
- Az egyik a teljesen állami tulajdonban lévő 0445/4 hrsz-ú legelő, amelyre a Felsőfarkasd 
belterületével határos temető megközelítéséhez lenne szükség.
-  A  másik  a  részben  állami  tulajdonú  0270/7  hrsz-ú  vegyes  művelési  ágú  ingatlan, 
amelyben  Gomba  Község  Önkormányzatának  tulajdonrésze  kiegészülve  az  állami 
tulajdonrésszel elegendő lenne az említett ingatlanban lévő legelő/gyep hányad kiváltására. 
A tulajdoni hányad megszerzése után lehetővé válna a 0270/7 hrsz-ú ingatlan megosztása, 
amellyel  különálló  ingatlanként  birtokolhatná  az  önkormányzat  az  eddig  együtt  kezelt 
ingatlanból a legelőként nyilvántartott részt. 
Kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     4/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtandó 
kezdeményezést,  és az állami vagyonnal gazdálkodás szabályairól 
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése alapján kéri az 
alábbi ingatlanok tulajdonba adását:



1. a 0445/4 hrsz-ú, 5348 m2 területű gyep (legelő)  művelési 
ágú ingatlan 1/1 tulajdonrészét, valamint

2. a  0270/7  hrsz-ú,  72.3488  m2  összterületű  ingatlan  gyep 
(legelő)  területű  művelési  ágú 16.7806 m2 területrészének 
megszerzéséhez szükséges 1741/97495 tulajdonrészt. 

A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  az  igény 
benyújtására. 

Határidő: azonnal
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a Közép-magyarországi  Regionális  Igazgatóság Állampénztári  Iroda II. 
pályázatos  Támogatási  Osztályától   (továbbiakban:  MÁK)  az  önkormányzat  FÁPI-P-
0038/2009.  iktatószám  alatt  2009.  január  21-én  hiánypótlási  felszólítást  kapott  a 
1300026/08VISM számon regisztrált vis maior keret terhére „Szemere Huba utca 7. szám 
alatti pinceüreg beszakadása” vis maior esemény miatt benyújtott pályázathoz. 

A  MÁK  egyebek  mellett  módosított  testületi  határozatot  kért  megküldeni,  melyben  a 
benyújtott adatlapon feltüntetett összegnek kell szerepelnie.

A  hiánypótlásban  foglaltak  értelmében  az  előterjesztésemhez  elkészített  módosító 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

     5/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Szemere Huba utca 7. sz. alatti pinceüreg beszakadása” címen benyújtott 
vis maior pályázathoz kapcsolódó 163/2008. (XII.13.) sz. képviselő-testületi 
határozat módosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  a 163/2008. (XII.13.) sz. képviselő-
testületi  határozat  2.  pontját  visszavonja,  s  a  „Szemere 
Huba u.  7.  szám alatti  pinceüreg  beszakadás”  vis  maior 
pályázathoz  kapcsolódóan  jelen  határozat  2./  pontjában 
foglaltakat fogadja el.

2. A képviselő-testület  a  Szemere Huba utca 7.  szám alatti 
pinceüreg beszakadásának helyreállításához 4.498.480.- Ft 
támogatást  igényel,  és  saját  forrásként  a  2009.  évi 
költségvetésében  –  figyelemmel  a  6.426.400.-  Ft-os 
helyreállítási költségigényre – 1.927.920.- Ft-ot biztosít.



3. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az 
elfogadott határozatról a Közép-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Állampénztári Iroda II. pályázatos Támogatási 
Osztályát 2009. február 6.-án értesítse. 

Határidő: 2009. február 6.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a polgármesteri tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     6/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
polgármester két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről szóló 
írásban benyújtott és szóban előterjesztett tájékoztatóját és azt elfogadta.

2. / napirendi pont

Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  2009-es  évet  érintő  adó  befizetési  határidő  meghatározásában  van 
szükség  a  módosításra.  A  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  valamennyi 
bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottságok véleményét.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  a  képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-tervezetet  a 
képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  szintén  elfogadásra  javasolta  a 
rendelet-tervezetet a képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem 
lévén kérte, hogy aki a rendelet-tervezetben foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezte.



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította a 32/2008. (XII.12.) sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
1/2009. (II.06.) számú rendelete

a helyi adókról szóló
32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. / napirendi pont 

Javaslat a képviselő-testület 2009. évi munkatervére

Lehota Vilmos
A napirendi pontot valamennyi bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságokat, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó véleményüket mondják el. 

Erdélyi Zsolt
Ismertette az Ügyrendi Bizottság javaslatát,  mely szerint a 2009. áprilisban megtartandó 
ülésre kerüljön napirendre a falunapok vonatkozásában egy rövid tájékoztató.

Fodor Béla
A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  javaslatát  ismertette,  mely  szerint  az  idősebb 
korosztály támogatásáról, megajándékozásáról év vége közeledtével beszéljenek.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a 2009. évi munkatervet a két módosítással együtt 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-
testületet. Kérte, aki a Képviselő-testület 2009. évi munkatervét a két módosítással együtt 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     7/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  2009.  évi  munkatervre  vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta:



1./ A Képviselő-testület a 2009. évi munkatervét a határozat 1. 
sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadta.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

jegyző

4./ napirendi pont

Javaslat a születési és temetési támogatásokról szóló 17/2003. (XI.27.) sz. rendelet 
felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottságok álláspontjait.

Szegedi Csaba 
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő II. változat elfogadását 
javasolta.  Amennyiben  ennek  a  forrása  biztosított,  akkor  a  felfüggesztés  időszakára  is 
kerüljön fizetés ebben a konstrukcióban kérelemre születési támogatás. 

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő II. támogatási formát a 
képviselő-testület felé továbbtárgyalásra javasolta.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  II. 
támogatási formát a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy az előterjesztésben szereplő I. változatnak látja nagyobb értelmét, mint 
a  II.  változatnak.  Véleménye  szerint  a  családban  az  egy  főre  jutó  jövedelemnek  való 
megfelelés  egy  segélynek  a  megtestesülését  mutatja.  Látva,  hogy  milyen  magas 
jövedelemhatár kerül megfogalmazásra, kedvezőbbnek tartja a Start kötvényes megoldást.
A  juttatás  visszahelyezése  esetén  javasolta  annak  folyamatossá  tételét.  Megfontolásra 
javasolta, hogy a felfüggesztés idejére is tekintsenek. 

Tóth József
Véleményezte, hogy minden gyermeket egyformán kellene juttatásban részesíteni. 
Nem tudja elképzelni, hogy 18 éves korában születési támogatást kapjon valaki.
Véleményezte, hogy a visszamenőleges születési támogatás kifizetésével nem ért egyet, ha 
a Képviselő-testület hoz egy döntést, az ne vonatkozzon az elmúlt időszakra.  

Erdélyi Zsolt
Kérdezte,  hogy  abban  az  esetben,  ha  a  szülők  életvitele  indokolja,  akkor  a  születési 
támogatás természetbeni megállapítására van-e lehetőség?

Kósa Erzsébet Anikó
A kérdésre válaszként elmondta, hogy nem látja jogi akadályát  annak, hogy a képviselő 
által felvetett kitétel a rendeletben megjelenítésre kerüljön.



Lehota Vilmos
Kérdezte a képviselőket, hogy összegszerű javaslat a visszamenőleges születési támogatás 
kifizetésére van-e?

Szegedi Csaba
A támogatás összegét 20.000.-Ft-ban javasolta meghatározni.

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  a  születési  támogatás  visszamenőleges  kifizetésével  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

A szavazásnál Dr. Zimonyi Károly nem volt jelen.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  2 
tartózkodással, 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

     8/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  születési  támogatás  megállapítását  tartalmazó 
rendelet-tervezethez  érkezett,  2007.  március  1-i  visszamenőleges 
hatályba  léptetésre  vonatkozó  módosító  indítványt  és  azt 
elutasította.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki az előterjesztésbe szereplő I. változatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  2 
tartózkodással, 5 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

     9/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  fiatalok  életkezdési  támogatásáról  szóló 2005.  évi 
CLXXIV.  törvény  6.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  lévő 
felhatalmazáson  alapuló -  születési  támogatásra  vonatkozó  - 
rendeletalkotás lehetőségét és azt elutasította.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Elmondta, hogy  bizottságok által támogatott II. változat és az ehhez kapcsolódó rendelet 
módosítás tartalmazza a gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltást is.

Tóth József
Kérdezte, hogy a természetbeni támogatást hogyan kapja meg a kérelmező? 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a védőnő javaslata alapján egy csomag kerül összeállításra.
Elmondta továbbá, hogy az eredetiben kiküldött módosított 7. § b./ pontja, a természetbeni 
támogatás  felsorolás  kiegészülne  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásként 
természetbeni születési támogatás sorral, bd.) részben és a 7/B. § pedig kiegészülne egy (6) 
bekezdéssel az alábbiak szerint: „ A születési támogatás elsősorban a 7. § aa.) pontjában 
meghatározott pénzbeli támogatásként, de a védőnő javaslata alapján a 7. § bd.) pontjában 
jelölt  természetbeni  támogatásként  is  megállapítható  a  (2)  bekezdésben  foglalt 
értékhatárnak megfelelően, amennyiben a szülők életvitele ezt indokolja. „
Kérte, hogy aki a kiegészítést támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     10/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a születési és temetési támogatásokról szóló 17/2003. 
(XI.27.)  sz.  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  születési  támogatás  megállapítására  a 
rászorultsági alapon, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 
megállapítható  születési  támogatás  bevezetését  tartalmazó 
szabályozást támogatja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A 3/2006. (III.24.) sz. rendelet fentiek szerint kiegészített módosítását tette fel szavazásra, 
aki a módosított rendelet-tervezettel egyetértett kézfelemeléssel jelezte. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással a módosító rendeletet megalkotta.

Gomba Község Önkormányzatának
2/2009. (II.06.) számú rendelete

a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2006. (III.24.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )



5./ napirendi pont

Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény közoktatási megállapodás alapján történő 2009. évi támogatására

Lehota Vilmos
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság elnökének véleményét kérte.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a Fáy András Református Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási megállapodás alapján történő 
2009.  évi  támogatására  vonatkozó  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-
testület felé elfogadásra javasolta.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről további 
hozzászólás nem volt, így 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:

     11/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  közoktatási  feladatellátásában  közreműködő  Gombai 
Református  Egyházközség  számára  a  vonatkozó  megállapodásban 
meghatározott  működési  és   fejlesztési  célú  pénzeszközök  átadására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1./  A  Képviselő-testület  a  Gombai  Református  Egyházközség 
fenntartásában lévő Fáy András Református  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  (továbbiakban:  oktatási 
intézmény) számára a 2009. évi költségvetésében fejlesztési célú 
pénzeszköz  átadása  jogcímen  5.048  e  Ft-ot,  működési  célú 
pénzeszköz  átadás  jogcímen  10.096  e  Ft-ot,  míg  jubileumi 
jutalomként  kifizetésre  kerülő  személyi  juttatás  és  munkaadót 
terhelő járulék 38/40-ed részének fedezeteként szintén működési 
célú pénzeszköz átadás jogcímen 1.230 e Ft-ot biztosít. 

2./ A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően a 10 %-os fejlesztési 
céllal  átadott  pénzeszköz  időarányos  összegének  átutalásáról 
havonta,  a tárgyhónap 5. napjáig gondoskodjon. A 2009. január 
hónapban átutalt összeg szükségszerű korrekcióját a 2009. február 
havi átutaláskor biztosítsa.



3./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
megállapodásban  foglaltaknak  megfelelően  az  1./  pontban 
meghatározott  összegű  20  %-os  mértékű  működési  célú 
pénzeszköz  átadásáról  az  oktatási  intézmény  által  benyújtott 
számla alapján gondoskodjon.

4./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
márciusban esedékes jubileumi  jutalomhoz kapcsolódó személyi 
juttatás  és  munkaadót  terhelő  járulék  38/40-ed  részbeni 
fedezeteként  szolgáló  működési  célú  pénzeszköz  átadásáról 
gondoskodjon.

5./ A Képviselő-testület felhívja a támogatásban részesülő fenntartót, 
hogy az átadott pénzeszközök felhasználásáról a megállapodásban 
foglaltak  alapján  legkésőbb  2009.  december  31-ig  nyújtson  be 
elszámolást a támogató önkormányzat részére. 

Határidő: azonnali és folyamatos
az 5./ pont tekintetében 2009. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Gombai  Református  Egyházközség  képviselője  az  5./  pont 

tekintetében 

6./ napirendi pont

Javaslat az egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez 
fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A 
bizottságok elnökeinek véleményét kérte.

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

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

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot szintén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  a 
képviselők részéről nem történt, így az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette 
fel szavazásra. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.



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

     12/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egészségügyi szolgáltatók által az Egészségház fenntartási költségeihez 
fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  SOM-KE  Dental  Kft-vel  és  a  Dr.  Schidt 
Egészségügyi  Bt-vel  kötött  szerződés  5.  sz.  mellékletét  képező  - 
egészségügyi  szolgáltató  által  fizetendő  rezsi-  és  egyéb  költségek 
hozzájárulásáról  szóló  -  megállapodásban  2./  pontjában  rögzített 
összegének módosítását 2009. június 30-ig nem kezdeményezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. június 1-
től  2009.  május  30-ig terjedő  időszak  tapasztalati  adatain  nyugvó 
költségszámítás alapján az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő 
hozzájárulás felülvizsgálatát a 2009. június havi ülésre készítse elő.

Határidő: 2009. június 17.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7./ napirendi pont

Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének elfogadására

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Schmidt  Géza  pénzügyi  szakértőt,  hogy  a  szakértői  véleményhez  van-e 
szóbeli kiegészítése?

Dr. Schmidt Géza
Szóbeli  kiegészítésként  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének 
tervezetét jellemzi a mértéktartó, reálisnak tűnő bevételi tervezés, a nagyon megalapozott 
részletekben kimunkált kiadási előirányzatoknak a megtervezése. Pozitívumként említette 
meg a jelentős összegű tartalék képzését. 
A rendelet-tervezet elfogadását javasolta.

Lehota Vilmos
Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket kérdezte.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  a  képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.



Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem 
lévén rendeletalkotásra  kérte a Képviselő-testületet.  Aki a tervezetben kiküldött  rendelet 
szövegezésével egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának
3/2009. (II.06.) számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
 

8./ napirendi pont

Javaslat a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének alapját képező 
önkormányzati kiemelt célok meghatározására

Lehota Vilmos
Kérdezte  Kósa  Erzsébet  Anikó  jegyzőt,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítése  az  írásos 
anyaghoz? 

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy az előterjesztéshez kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
A  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.

Fodor Béla
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az előterjesztéshez 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  is  a  határozati  javaslat  elfogadását  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.



Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy a képviselők részéről további 
hozzászólás nem volt, így 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:

     13/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  köztisztviselők  egyéni  teljesítmény-
követelményének alapját képező önkormányzati kiemelt célok 
meghatározására  irányuló  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal köztisztviselői részére 2009. évre az 
egyéni  teljesítménykövetelmények  alapjaként  az  alábbi 
szervezeti célokat határozza meg:

I. A hatósági munka színvonalának és eredményességének 
emelése.

1. Az ügyintézési határidők pontos betartása
2. A  Ket.  szakszerű  alkalmazása  a  törvényi 

módosításokat követően

II. A községgazdálkodáshoz kapcsolódó műszaki feladatok 
színvonalas végrehajtása.

3.  A tervezett  beruházások és  felújítások  engedélyezési 
eljárásának gyors és hatékony előkészítése

4. A közfoglalkoztatási terv eredményes  végrehajtása, a 
közfoglalkoztatás szervezése

III. A  2009.  évi  költségvetési  bevételek  teljesítésének 
elősegítése.

5.  Az adózás  elősegítése  a  bevezetésre  került  32/2008. 
(XII.11.) sz. rendelet alapján

6. Hátralékcsökkentés.
7. A szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének 

előkészítése



IV. A 2008. évi zárszámadás elkészítése.

8.  A zárszámadás eredményes elkészítése

V. Az  Európai  Parlamenti  képviselő  választás  törvényes 
lebonyolítása

9.   A választások gördülékeny technikai előkészítése.
10. A választások törvényes lebonyolítása

   2. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a 2009. évi 
egyéni  teljesítmény-követelmények  meghatározásáról 
gondoskodjon.

   3. A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
jegyző  2009.  évi  egyéni  teljesítmény-követelményét 
határozza  meg,  és  arról  a  képviselő-testületet 
tájékoztassa.

  Határidő: 2009. február 28.
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

   Kósa Erzsébet Anikó jegyző

9./ napirendi pont

Tájékoztató az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és 
működési szabályairól szóló 15/2007. (IX. 28.) sz. rendeletre érkezett törvényességi 

észrevételről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslat  elfogadását  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

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

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottsági szintén elfogadásra javasolta a határozati javaslatot 
a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További  hozzászólást  a  képviselők a napirendi  ponthoz kapcsolódóan nem tettek,  így 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:

     14/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Önkormányzati  Építészeti-műszaki  Tervtanácsról,  szervezetéről  és 
működési  szabályairól  szóló  15/2007.  (IX.28.)  sz.  rendeletre  érkezett 
törvényességi észrevételt és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  Önkormányzati  Építészeti-műszaki 
Tervtanácsról,  szervezetéről  és működési  szabályairól  szóló 15/2007. 
(IX.28.)  sz.  rendelet  felülvizsgálatát  még  2009-ben  -  a  szakmai 
egyeztetések lezárulását követően - a törvénysértések megszüntetése és 
az ellentmondások feloldása érdekében ismételten napirendre tűzi.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

10./ napirendi pont

Tájékoztató a helyi iparűzési adó 2008. évi belsőellenőrzésének megállapításairól

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  pontot  mindhárom  bizottság  tárgyalta.  A  bizottságok 
véleményét kérte.

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

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  a  Képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati 
javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.  További hozzászólás nem lévén az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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



     15/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  2009.  évi  belsőellenőrzés  keretében  a  2007.  évi 
iparűzési adóbevallások vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés 
megállapításaira  készített  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  a  belsőellenőrzés  megállapításaira 
készített intézkedési tervet jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a 
határozat,  és  a  mellékletét  képező  intézkedési  terv 
megküldésével  tájékoztassa  a  Vincent  Auditor  Számviteli 
Szolgáltató  és  Tanácsadó  Kft  vezetőjét  az  intézkedési  terv 
véleményezése céljából.

Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

11./ napirendi pont

Javaslat az első osztályos tanulóknak a 2009/2010-es tanévre történő beiratkozás 
időpontjának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottságok álláspontjait.

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

Fodor Béla
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslatot a Képviselő-
testület felé elfogadásra javasolta.

Szegedi Csaba 
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az első osztályos tanulóknak a 2009/2010-es tanévre 
történő  beiratkozás  időpontjának  jóváhagyására  vonatkozó  határozati  javaslatot  a 
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  a 
képviselők részéről nem történt, így az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette 
fel szavazásra. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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



     16/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Igazgatója  által  a 
2009/2010-es  tanévre  az  első  évfolyamosok  beiratkozásának 
időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület a 2009/2010-es tanévre a beiratkozás 
időszakait

2009. március 16-án 800-tól 1600 óráig és
2009. március 17-én 800-tól 1600 óráig határozza meg.

2./ A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa, 
és beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján 
történő  kifüggesztéséről,  illetve  az  önkormányzat 
honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

12./ napirendi pont

Javaslat a Gólyafészek Óvodában a 2009. évi nyári takarítási szünet időpontjának 
jóváhagyására

Lehota Vilmos
A  képviselők  megkapták  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést.  A  határozati 
javaslat  támogatását  kérte,  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal  egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     17/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Igazgatója  által  a 
2009/2010-es  tanévre  az  első  évfolyamosok  beiratkozásának 
időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:



1./ A képviselő-testület a 2009/2010-es tanévre a beiratkozás 
időszakait

2009. március 16-án 800-tól 1600 óráig és
2009. március 17-én 800-tól 1600 óráig határozza meg.

2./ A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa, 
és beiratkozás időpontjának a Községháza hirdetőtábláján 
történő  kifüggesztéséről,  illetve  az  önkormányzat 
honlapján történő megjelentetéséről gondoskodjon

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

13./ napirendi pont

Tájékoztató Gomba Község Önkormányzata 2009. évi közfoglalkoztatási tervéről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok elnökeinek 
hozzászólását kérte.

Fodor Béla
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint az előterjesztéshez 
kapcsolódó határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslat  elfogadását  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat, véleményeket.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy jelenleg egy olyan dolgozó van akinek az alkalmazotti státust biztosítja 
az önkormányzat,  rengeteg feladat van a közterületeken,  ahol szükség lenne megbízható 
dolgozókra. 

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  közfoglalkoztatási  tervet  két  részben  kell  tárgyalni.  Jelenleg  azzal 
kapcsolatban dönt a Képviselő-testület, hogy az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint 
a helyi szociálpolitikai kerekasztallal kell egyeztetni. Az egyeztetés után tudja a Képviselő-
testület elfogadni a tervet. Még mindig módosulhat a terv. A cél, hogy a tavalyi közhasznú 
foglalkoztatás  ráfordításával,  ami  öt  ember  foglalkoztatását  biztosította,  idén legalább  9 
ember foglalkoztatását lehessen biztosítani.



A  közterületi  brigádvezető  mellet  jelenleg  2  ember  maradt.  A  programba  bevonhatók 
körében  a  hét  folyamán  tájékoztatás  került  megtartásra.  A Munkaügyi  Központtal  való 
egyeztetés  után  elválik,  hogy  a  két  ember  mellé  kiket  lehet  bevonni  a  tavasszal  már 
jelentkező munkákba.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  a képviselők részéről  nem történt,  így az előterjesztésben szereplő 
határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakkal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     18/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  2009.  évi  közfoglalkoztatási  tervre  vonatkozó 
tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület 2009. évi közfoglalkoztatási tervről szóló 
tájékoztatót elfogadta.

2. Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv javaslat 
véleményeztetésre  történő  megküldésével,  továbbá az  állami 
foglalkoztatási  szolgálattal,  valamint  a  helyi  szociálpolitikai 
kerekasztallal  való egyeztetéssel  kapcsolatos  – jogszabályban
rögzített – feladatokat hajtsa végre.

Határidő: értelemszerűen 
    Felelős: Lehota Vilmos polgármester

14./ napirendi pont

Egyéb

Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottságok elnökeit az előterjesztéssel kapcsolatos álláspontról.

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

Fodor Béla
Ismertette,  hogy a Szociális- és Gyámügyi  Bizottság a határozati  javaslatot  a képviselő-
testület felé elfogadásra javasolta.



Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. Hozzászólás nem volt a képviselők részéről, így kérte, 
hogy  amennyiben  a  határozati  javaslatot  a  képviselők  támogatják,  úgy  kézfelemeléssel 
jelezzék.

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

     19/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Gólyafészek  Óvoda intézményvezetője  által  az 
óvodai  beiratkozás  időpontjára  tett  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület az óvodai beiratkozás időszakait
2009. május 11-én 800-tól 1600 óráig, 
2009. május 12-én 800-tól 1600 óráig, 
2009. május 13-án 800-tól 1600 óráig, 
2009. május 14-én 800-tól 1600 óráig, 
2009.  május 15-én  800-tól 1600 óráig határozza meg.

2./ A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatról  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményvezetőjét 
tájékoztassa,  és a beiratkozás időpontjának a Községháza 
hirdetőtábláján  történő  kifüggesztéséről,  illetve  az 
önkormányzat  honlapján  történő  megjelentetéséről 
gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Kiegészítés a 2009. évi költségvetési tervezethez

Lehota Vilmos
Kérte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban mondják el véleményüket.

Tóth József
Véleménye  szerint  az  előterjesztésben  rögzített  sorrendet  nagyon  sok  külső  tényező 
befolyásolja.



Szegedi Csaba
Kérdezte,  hogy  ha  nem  nyer  az  önkormányzat  a  pályázaton,  valamilyen  futballozásra 
alkalmas terület kialakításra kerülhet-e?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a pályázatnak nem része a sportpálya kialakítása.

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  a  márciusban  megtartandó  közmeghallgatáson  a  tervezet  kerüljön 
ismertetésre.

Lehota Vilmos
Kérdezte,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  3.  pont  vonatkozásában  mit  javasol  a 
Képviselő-testület? Javasolta, hogy a terhelésből adódó károk kiküszöbölésére a b. változat 
kerüljön célkitűzésre. 

Erdélyi Zsolt
Kérdezte,  hogy  a  fekvőrendőr  elhelyezésével  kapcsolatban  volt  valamilyen  jogszabály 
módosítás az elmúlt  időszakban? Vannak olyan útszakaszok ahová fekvőrendőrt  kellene 
helyezni, ( pl.: óvoda elé ) fel kellene ezeket mérni.

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs tudomása jogszabályváltozásról.

Erdélyi Zsolt
Javasolta az önkormányzatok által működtetett trafipaxok kihelyezését.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy elsősorban a község útjainak a rendbe tételét, aszfaltozást, vízelvezetést 
kellene elvégezni. A forgalom lassítási intézkedéseket később is be lehet vezetni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  3.  pont  összekötésre  kerül  az  utakkal  és  ezzel  együtt  kerül  majd 
előterjesztésre a márciusi testületi ülésre.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a pincével ellátott útszakaszok feltárására, vizsgálatára van-e lehetőség? 
Kérdezte továbbá, hogy a pincebeszakadással keletkezett károk esetén nincs más lehetőség 
csak a vis maior pályázat, ahol a 30 % saját forrás kell biztosítani?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ebben a vis maior támogatási formában a 30 %-os saját forrást a területi 
besorolás eredményezi.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnál a Pince- és Partfalveszély- Elhárítási 
Szakértői Bizottság elnökénél lehetne kezdeményezni a feltárás elvégeztetését.

Lehota Vilmos
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  fogadja  el  a  jelenlegi  tervezetet.  Aki  a  határozati 
javaslattal egyetértett, kérte kézfelemeléssel jelezze. 



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

     20/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
a  2009.  évi  költségvetési  tervezethez  készült  -  az 
ingatlangazdálkodás beavatkozási pontjainak tervezetére vonatkozó 
- előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület az ingatlangazdálkodás előterjesztésben 
felvázolt  elveivel,  a  becsült  bevételi  és  kiadási  terveivel, 
továbbá a ingatlanügyletek tervezett sorrendjével egyetért. 

2. A  képviselő-testület  az  elkövetkező  időszakban  az 
ingatlangazdálkodáshoz  kapcsolódó  döntéseit  az  aktuális 
ingatlanra vonatkozó terveket felvázoló írásbeli előterjesztés 
alapján egyedi határozat formájában hozza meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy Dr. Bódi Márta ( Cooperor Bt.) az orvosi rendelő bérleti díjának összegét 
kérte felülvizsgálni.
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság álláspontját kérdezte.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Erdélyi Zsolt
Véleménye szerint  jogos a kérelem.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy a doktornő a rendelő felszereléséhez is hozzájárult.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a határozati javaslatban szereplő bérleti díjat korrektnek tartja.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslatban  foglaltakat 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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



     21/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
az  önkormányzat  által  megállapított  bérleti  díjak  felülvizsgálatára 
vonatkozó 134/2008. /X.30./ sz. határozat 2. pontjának módosítására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

3. A képviselő-testület a 134/2008. (X.30.) számú határozat 2. 
pontját  visszavonja,  s helyette  jelen határozat  2. pontjának 
megfelelő szabályozást fogad el. 

4. A  képviselő-testület  a  törzsvagyonba  tartozó  –  érvényes 
bérleti  szerződés  tárgyát  képező  -  korlátozottan 
forgalomképes  ingatlanvagyon  tekintetében  –  12  %-os 
mértékű, 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-től 
a havi bérleti díj 
összege (mely az 

ÁFA-t is 
tartalmazza) 

8/4. (magánrendelés céljából) 8.800.- Ft
697/16  (vízművagyon  működtetés 
bérleti díja)

       64.400.-Ft

727 (gyógyszertár üzemeltetés) 36.100.- Ft

5. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
Egészségház - magánrendelés céljára rendelkezésre bocsátott 
-  helyiségére  vonatkozó  bérleti  szerződés  módosítására  a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

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

Lehota Vilmos
A Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a Petőfi S. u. határán történt pincebeszakadás pályázati 
előkészítésére határozati javaslatban kért felhatalmazást a Képviselő-testülettől.
Kérdezte a véleményeket, hozzászólásokat.
A képviselő részéről hozzászólás nem volt, így a határozati javaslatot tette fel szavazásra, 
aki az abban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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



     22/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Gomba,  Szemők  Balázs  tér  2.  és  a  Petőfi  S.  u.  hátárán  történt 
pincebeszakadás”-ról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület a Gomba, Szemők Balázs tér 2. és a 
Petőfi  S.  u.  hátárán  történt  vis  maior  káresemény 
helyreállítása  céljából  a  VIS  MAIOR  pályázat 
benyújtását támogatja. 

2. A  képviselő-testület  a  Szemők  Balázs  tér  2.  számú 
önkormányzati  épület  és  a  Petőfi  S.  utca  alatt húzódó 
pinceüreg beszakadásának helyreállításához 4.900.000.- Ft 
támogatást  igényel,  és  saját  forrásként  –  figyelemmel  a 
várható 7.000.000.- Ft-os helyreállítási költségigényre – a 
költségek 30 %-ának megfelelő, de maximum 2.100.000.-
ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.

3. A  képviselő-testület  megbízza  a  Dura  László  okleveles 
bányamérnököt (1213 Budapest, Csókás u. 4/b.) a pályázat 
terveinek elkészítésével,  melynek fedezetére 250.000.- Ft 
előirányzatot biztosít szintén az általános tartalék terhére.  

4. Az  önkormányzat  az  épület  tekintetében  rendelkezi 
biztosítással,  viszont – tekintettel arra, hogy a közút nem 
biztosítható  vagyontárgy  –  a  közút  vonatkozásában 
biztosítással  nem  rendelkezik.  A  Generali  Providencia 
Biztosító  Rt-nél  kötött  96002105920984500  sz. 
vagyonbiztosítás  a  közutak  biztosítását  nem tartalmazza, 
az  elemi  károkra,  épületek,  berendezések  és  készletek 
vagyontárgyaira vonatkozik.

5. Az önkormányzat képviselő-testülete más, a tulajdonában 
lévő úttal a Petőfi utca érintett szakaszán lévő ingatlanok 
megközelítését nem tudja megfelelően megoldani.

6. A  Képviselő-testület  saját  erejéből  –  részben  vagy 
egészében – a vis maior helyzetet nem tudja megoldani, a 
költségek  fedezetének  biztosítása  érdekében  előleg 
igénylésre utasítja a polgármestert.

7. A képviselő-testület a károsodott 22 hrsz-ú ingatlan – mint 
közút - értékkövető biztosítását  – tekintettel  arra, hogy a 
közút nem biztosítható vagyontárgy – nem tudja megkötni. 

8. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
pályázatot a nyitva álló határidőn belül nyújtsa be.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan 6.000.000.-Ft-ért eladó. Javasolta 
az ingatlan megvásárlását.
Felhatalmazást kért a Képviselő-testülettől, hogy tárgyaljon a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti 
ingatlan  örököseivel  az  ingatlan  megvásárlása  céljából,  aki  ezzel  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     23/2009. /II.05./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlására vonatkozó  javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta.

9. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
kezdeményezzen  tárgyalást  a  Gomba,  Jókai  u.  21.  sz. 
alatti  ingatlan  örököseivel  az  ingatlan  megvásárlása 
céljából.

10. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
tárgyalások  eredményéről  a  soron  következő  ülésen 
számoljon be. 

Határidő: 2009. február 26.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tóth Sándor
Felvetette, hogy a Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlan kerítése nagyon rossz állapotban van. 
Javasolta felszólítani az ingatlan tulajdonosát.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy az önkormányzat vásároljon a faluban eladó, több ingatlant is.
Kérdezte,  hogy  a  hulladékszállítást  végző  Kft-nek  van-e  iparűzési  adó  fizetési 
kötelezettsége?
Kérdezte  továbbá,  hogy  az  utcai  elárusító  hellyel  kapcsolatban  van-e  érvényben  lévő 
szabályozás?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a Kft-nek nincs a településen állandó eszköze.
Az  elárusító  hellyel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  olyan  szabályozás  van,  miszerint  a 
polgármester helykijelölésével lehetséges az árusítás.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy a Jókai u. 21. szám alatti ingatlannál van egy áteresz, mely megrekeszti a 
vizet.  Felvetette,  hogy a  patak közelében sok a  patkány.  Az irtás  ügyében a szükséges 
intézkedéseket tavasszal meg kell tenni.



Tóth József
Elmondta, hogy a patkányirtásra nem javasolja az előző alkalommal alkalmazott módszert. 

Tóth Sándor
Javasolta, hogy a patkányméreg a Bábolna Bio cégtől kerüljön megvásárlásra.

Lehota Vilmos
Több  tárgy  nem lévén  megköszönte  a  megjelentek  munkáját  és  az  ülést  19.12  órakor 
bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó sk. Lehota Vilmos sk.
         jegyző   polgármester


