
Gomba Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének

2009. március 26-án megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 

Gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009. (III.27.) rendelet
Önkormányzati Építészeti – Műszaki Tervtanácsról, Szervezetéről és Működési Szabályairól 
szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendelet módosításáról szóló 6/2009. (III.27.) sz. rendelet  

Hozott határozatok:        

41/2009. (III.26.) számú határozattól     65/2009. (III.26.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. március 26-án 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 8 képviselő megjelent.  Szabó Gyula képviselő 
jelezte, hogy később érkezik. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 
Javasolta  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok  elfogadását.  Az  egyebek  napirend  7. 
alpontját  az  önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzata  szerint  zárt  ülés 
keretei  között  javasolta  tárgyalni.  Kérte,  hogy aki  a  napirendet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze. 

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

     41/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  március 
26-i nyilvános ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint fogadja el 
azzal,  hogy  az  önkormányzati  vagyonnal  való  rendelkezés  miatt  az 
Egyebek  napirend  7.  alpontjaként  tárgyalásra  kerülő  előterjesztést  -  az 
önkormányzat  és  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
17/2007. (XI.27.) sz. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján - zárt 
ülés keretei között tárgyalja meg.

Határidő: azonnal
     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  gyermekvédelmi  támogatásokról  szóló  3/2006.  (III.  24.)  számú  rendelet 
felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Beszámoló  a  Kistérségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  gombai  illetékességi 
területen folytatott tevékenységéről

Előterjesztő: a Kistérségi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

Előkészítő: --
Véleményező: Szociális bizottság

4. Javaslat az Önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: közszolgáltató
Véleményező: valamennyi bizottság

6. Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: igazgatási előadó
Véleményező: valamennyi bizottság

7. Javaslat az Önkormányzat útfelújítási programjára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

8. Javaslat Gomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára és a 
2009. évi közbeszerzési terv elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság



9. Tájékoztató az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, Szervezetéről és Működési 
Szabályairól szóló 15/2007. (IX. 28.) számú rendeletre érkezett törvényességi észrevételről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

10. Tájékoztató az építéshatósági feladatellátásról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

11. Tájékoztató a szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi ellenőrzéséről 
készült belső ellenőri vizsgálat megállapításairól a szociális- és gyámügyi igazgatás területén 
végrehajtott belső ellenőrzés megállapításairól

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

12. Javaslat  az  Üllő  és  Környéke  családsegítő,  gyermekjóléti  és  pedagógiai  szakszolgálat 
ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás módosításának 
jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

13. Egyebek

1. napirend

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 2009. 9. hét – 2009. 12. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  tekintetében  az 
alábbiakról számolt be:

- A határozat alapján felvételre került a 12.M. Ft-os beruházási hitel, illetve kifizetésre 
került mindkét ingatlan tekintetében az adásvételi kötelezettségben rögzített összeg.

- A Plexus Bau 2002 Bt.  készre jelentette  a Szőke F.  utca kanyarulatát  Az az autó, 
amely az aszfaltot  szállította  beszorult  a kanyarba,  a pótkocsit  úgy tudták kihúzni, 
hogy  szinte  megsemmisült  az  addigi  munkájuk.  A  befejezést  új  aszfalttal 
megpróbálták megoldani, illetve újra lebetonozni. Amíg a szerződésben megállapított 
készültség nem következik be, addig fizetni nem tud az önkormányzat.



- A Remondis Dabas Kft. képviselőjével egyeztetett az önkormányzat a közszolgáltatási 
szerződésben  rögzített  kötelezettségek  következményeiről.  A  megkötött 
közszolgáltatási szerződésben rögzítve van, hogy az önkormányzat szeretne kimaradni 
a lerakási díj számlázásából, mihamarabb elérni, hogy  a lerakóhelyi közszolgáltató és 
a hulladékkezeléssel, gyűjtéssel,  szállítással megbízott közszolgáltató egymás között 
rendezze  le.  A  folyamat  januárban  elindításra  került.  Márciusban  sikerült  a  két 
közszolgáltatónak egymással megegyeznie

- A délelőtt  folyamán a Közép-  magyarországi  Regionális  Munkaügyi  Központ  által 
szervezett  munkaügyi  konferencián  vettek  részt,  melynek  fő  témája  a 
közfoglalkoztatás változásai és gyakorlata volt.

- Szintén a mai napon a szennyvízcsatorna beruházás tulajdonosainak az egyeztetésén 
vettek részt a monori Városházán.

Javasolta  a  Március  15-i  ünnepségen  műsort  adó  harmadikos  osztályoknak  és  a  betanító 
pedagógusoknak a köszönet kifejezést, aki a határozati javaslattal egyetértett, kézfelemeléssel 
jelezte. 

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

     42/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy egy levélben fejezze ki köszönetét a Március 15-i ünnepségen műsort adó 
harmadikos osztályoknak, és a betanító pedagógusoknak.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tóth Sándor
Megjegyezte,  hogy a  műsor  nagyon tartalmas,  de nagyon  hosszú volt.  Javasolta,  hogy az 
iskolás gyermekek által előadott műsorok rövidebbek legyenek.

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

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

     43/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
polgármester és az alpolgármester két ülés közötti időben történt fontosabb 
eseményekről szóló írásban benyújtott és szóban előterjesztett tájékoztatóját, 
valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, és azt elfogadta.



Lehota Vilmos
Az alpolgármester Úrnak adta át a szót.

Tasi Péter
Az alábbiakat ismertette:
-  2009. március  09-én részt  vett  az OTP Fáy András Alapítvány beérkezett  pályázatainak 
zsűrizésén. Németh Melindának átadta Gomba község különdíját.
-  Március  09-én,  délután  a  Regionális  Közlekedésszervezési  Iroda  kistérségi  menetrendi 
fogadó óráján vett részt. 
- Március 20-ára készítette el a tanösvények kialakítására és rendbehozatalára a pályázatot. A 
kenyeres  kertben  lévő  természetismereti  tanösvény  és  helytörténeti  túra  útvonalnak  a 
helyreállítása  szerepel  benne,  illetve  azoknak  az  eszközöknek  az  elkészítése,  melyek 
eredetileg is benne voltak ebben a túra útvonalban, de soha nem készültek el.
-  Március  28-án,  harmadik  alkalommal  kerül  megrendezésre  a  WWF  nemzetközi 
természetvédelmi szervezet világméretű kezdeményezése a Föld Órája akció. Javaslata, hogy 
az önkormányzat is csatlakozzon erre az órára.
- A Polgári Kör április 18-án fogja megrendezni a hagyományossá vált falutakarítást,  ahol 
minden képviselőt szeretettel várnak.

Tóth József
A Föld Órája akcióval kapcsolatban kérdezte, hogy az áramszolgáltató felől megmutatkozna a 
fizetési kötelezettségben?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy érdeklődött  az  áramszolgáltató  területi  képviselőjénél,  azt  mondták,  hogy 
amennyiben az ÉMÁSZ területén gyakorlat,  akkor nyilvánvalóan figyelembe veszik azt az 
egy órát.

Tasi Péter
Elmondta, hogy elsősorban közvilágításra, de magánszemélyekre is vonatkozik.

2. napirend

Javaslat a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2006. (III. 24.) számú rendelet 
felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Kérdezte Kósa Erzsébet Anikó jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez?

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

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket 
kérdezte.



Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  bizottság  egyre  jobban  előtérbe  helyezi  a  természetben  nyújtható 
támogatásokat, mivel több visszajelzés is érkezett, hogy az odaítélt pénzbeli támogatást nem a 
gyermekre  költik.  A Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  a  Képviselő-
testület felé elfogadásra javasolta. 

Szegedi Csaba
Ismertette  a Pénzügyi  Bizottság álláspontját,  mely szerint  a rendelet-tervezetet  elfogadásra 
javasolják a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívül 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
5/2009. (II.27.) sz. rendelete

a gyermekvédelmi támogatásokról 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Beszámoló a Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi 
területen folytatott tevékenységéről

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  Ispány  János,  a  Kistérségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
intézményvezetője előzetesen jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni.
Kérdezte  Bán  Katalin  családgondozót,  hogy  az  írásos  előterjesztéshez  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Bán Katalin
Elmondta, hogy az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést a Szociális- és Gyámügyi  Bizottság tárgyalta,  a bizottság 
elnökének véleményét kérte.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a beszámoló részletes, átfogó képet ad arról, hogy mi történik a faluban. A 
bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.



A tavalyi  beszámolókor  is  szó volt  arról,  hogy az ügyfélfogadásra  külön  helyiség  legyen 
biztosítva.  Ekkor jelezték,  hogy a jelenlegi  könyvtár  valamelyik  részében tudnának helyet 
biztosítani,  de sajnos  az önkormányzat  pénzügyi  helyzete  miatt  erre  még  nem került  sor. 
Tavaly  is  felajánlásra  került,  hogy a  Civilházban,  amely  napközben  többnyire  üresen  áll, 
vannak olyan helyiségek, ahol esetleg kényelmesebben be lehetne rendezkedni erre az időre 
és nyugodtabb körülmények között  tudnának foglalkozni  az ügyfelekkel.  Külön helyiséget 
valószínűleg később sem tud az önkormányzat biztosítani, csak valamelyik helyiséget lehet 
használni, amikor szükséges.

Bán Katalin
Elmondta,  hogy  a  beszámolót  szempontrendszer  alapján  kellett  elkészíteni.  Az  egyik 
szempont  a  fogadóhelyiség.  2008.  novemberében  a  Közép-magyarországi  Regionális 
Közigazgatási  Hivatal  Gyermekvédelmi  Felügyeletek  Osztálya  ellenőrzést  tartott.  Az 
ellenőrzést végző szükségesnek tartja a szolgáltatás méltó környezetbe helyezését.

Tóth Sándor
Kérdezte,  hogy  mi  a  teendő  abban  az  esetben,  ha  valaki  magántanuló  és  hetente  egy 
alkalommal kellene bemennie az iskolába, de nem megy?

Bán Katalin
Elmondta,  hogy a heti  egy alkalom a gyakorlat  és a gyakorlat  alól a magántanulókat sem 
mentik  fel.  Szabálysértési  eljárást  kell  indítani  a  szülők  ellen,  vagy a  másik  lehetőség  a 
gyermek védelembe vétele,  családból való kiemelése

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.  Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-
testületet. Aki a beszámolót elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

     44/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és azt elfogadta

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

4. napirend

Javaslat az Önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok álláspontjait 
kérdezte.



Szegedi Csaba
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta 
a Képviselő-testület felé.

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

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:

     45/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta az önkormányzat 
költségvetési szervei alapító okiratainak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot  és az 
alábbi döntést hozta.

1. A Képviselő-testület a vonatkozó jogszabályok alapján a Gomba Község 
Polgármesteri Hivatalának önállóan működő és gazdálkodó, teljes jogkörrel 
rendelkező közhatalmi költségvetési szervként történő besorolásáról dönt, 
mellyel egyidejűleg felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal 
104/2007.  (X.25.)  számú  határozattal  jóváhagyott,  és  a  6/2008.  (I.31.) 
számú  és  a  93/2008.  (VI.26.)  számú  határozatokkal  módosított  alapító 
okiratának  következő  módosítását  legkésőbb  a  2009.  májusi  képviselő-
testületi ülésre történő előkészítéséről gondoskodjon. 

2. A  Képviselő-testület  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  a  Gólyafészek 
Óvoda  önállóan  működő,  teljes  jogkörrel  rendelkező  közszolgáltató 
költségvetési  szervként  történő  besorolásáról  dönt,  mellyel  egyidejűleg 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Gólyafészek  Óvoda  125/2005.  (X.27.) 
számú  határozattal  jóváhagyott,  és  a  7/2008.  (I.31.)  számú  határozattal 
módosított  alapító  okiratának  következő  módosítását  legkésőbb  a  2009. 
májusi képviselő-testületi ülésre történő előkészítéséről gondoskodjon.



3. A  Képviselő-testület  a  költségvetési  szervek  jogállásáról  és 
gazdálkodásáról  szóló  2008.  évi  CV.  törvény  17.  §-ában  kapott 
rendeletalkotási  felhatalmazással élve a Polgármesteri  Hivatalt  a szakmai 
alapfeladataként  meghatározásra  kerülő  közhatalmi  tevékenységen  túl, 
kiegészítő  jelleggel,  közszolgáltatás  végzésére  is  fel  kívánja  jogosítani, 
ezért felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat és szervei szervezeti és 
működési  szabályzatáról  szóló  17/2007.  (XI.27.)  sz.  rendeletének 
vonatkozó módosítását  a  2009. áprilisi  képviselő-testületi  ülésre  készítse 
elő. 

Határidő: 2009. május 21.
a 3./ pont tekintetében április 16.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirend

Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a közszolgáltató jelenleg éppen munkavégzés közben van, ezért nem tudott 
megjelenni  az  ülésen.  Az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta,  a  bizottsági 
véleményeket kérte.

Tóth József
Ismertette az Ügyrendi Bizottság álláspontját, mely szerint a helyi kegyeleti közszolgáltatásról 
szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  tájékoztatót  a  Képviselő-
testület felé.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság  a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló 
tájékoztatót szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. A beszámolóban szereplő 
problémára  reagálva  elmondta,  hogy a  bizottság  kéri  a  polgármestert,  hogy szerezzen  be 
információkat  arra  vonatkozóan,  hogy milyen  módon  és  mennyiből  lehetne  megoldani  az 
urnás temetést, mivel valószínű, hogy erre is lesz igény. A későbbiekben foglalkozzon azzal a 
testület, hogy az urnás temetést hogyan lehetne kialakítani. 

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.  Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-
testületet.  Kérte,  hogy aki a helyi  kegyeleti  közszolgáltatásról  szóló tájékoztatót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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



     46/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztatót és azt elfogadta. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

6. napirend

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről

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

Tóth József
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.  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:

     47/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetésének előkészítéséről 
szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

A  Képviselő-testület  a  tájékoztatót  elfogadja  és  egyúttal  felkéri  a
polgármestert, hogy az abban foglaltak végrehajtása iránt intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



7. napirend

Javaslat az Önkormányzat útfelújítási programjára

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

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy meg kellene vizsgálni, hogy a 
betéti  kamatokhoz képest mi az, amit a bank nyújt  hosszú távon ebben a 100 M. forintos 
nagyságrendben,  annak  mekkora  a  kamatszintje  és  esetlegesen  kötvénykibocsátással  is 
lehetne-e ezt fedezni. Javasolta a bizottság, hogy a polgármester a környéken nézzen példákat, 
hogy volt-e erre precedens, ha igen akkor ott milyen kamatszint mellett tudták ezt megtenni és 
milyen egyéb költségvonzata volt ennek?

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta 
a Képviselő-testület felé.

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

Tasi Péter
Elmondta,  hogy  a  3-500  M  forint  alatti  összegnél  egyáltalán  nem  érdemes 
kötvénykibocsátásban gondolkodni. Javasolta, hogy ezzel a tanulmánytervvel egyben, vagy 
akár ehhez a tanulmánytervhez kapcsolódóan, - mivel az útfelújítás érinti a község központját 
is - egy közterületi közlekedési „ arculatterv „ készüljön a településközpontra. Értené ezt a 
Jókai, Kölcsey utca sarkától az Óvoda és CBA által bezárt háromszög területre.

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:

     48/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  útfelújítás  előkészítésére  tett  javaslatot,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1.  A  képviselő-testület  a  felszíni  vízrendezés  és  az  útfelújítás 
műszaki  tartalmának  meghatározásához  tanulmányterv 
elkészíttetését határozza el.



2.  Az 1. pontban meghatározott tanulmánytervnek tartalmaznia kell

a. a kiépítendő felszíni vízelvezető és –befogadó építményeket,

b. a szikkasztóárkok felújítására és létesítésére vonatkozó 
javaslatokat utcánkénti bontásban,

c. az útfelújítás műszaki tartalmát utcánkénti bontásban.

3.  A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott és a 2. pontban 
részletezett  tartalmú  terv  elkészíttetéséhez  1.500.000,-  Ft 
előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

4. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
rendelkezésre  bocsátott  előirányzat  terhére  a  tanulmányterv 
elkészítésére – három ajánlat közül a legkedvezőbbet választva – 
a tervezési szerződést kösse meg. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Időközben Mészáros Terézia temetkezési vállalkozó megérkezett, így az 5-ik napirendi pont 
tárgyalására tért vissza a Képviselő-testület.

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztatót elfogadta a Képviselő-
testület. Kérdezte Mészáros Teréziát, hogy az írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése?

Mészáros Terézia
Felvetette, hogy a legelső pályázat alkalmával arról volt szó, hogy más vállalkozó is temethet 
Gombán,  bizonyos  feltételekkel,  bizonyos  összeget  befizet  és  a  sírásást,  valamint  az  egy 
ember odaadását, aki a ravatalozót kinyitja a helyi kegyeleti közszolgáltatást ellátó vállalkozó 
végzi.  Egy temetés alkalmával kiderült, hogy nem szerepel a szerződésben, hogy a sírásást mi 
végezzük és egy embert mi adjunk. Mi ennek az oka?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy volt egy idegen temetés, amelyben nem kérték a kegyeleti közszolgáltatást 
biztosító temetkezési vállalkozó közreműködését. 

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  a  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  tárgya  a  köztemető  üzemeltetése. 
Temetkezési szolgáltatásra kizárólagosan nem lehet felhatalmazni a kegyeleti közszolgáltatást 
biztosító vállalkozót.

Mészáros Terézia
Feltételek nélkül megbízott abban, amit megbeszéltek, elkövette azt a hibát, hogy a szerződést 
nem olvasta el.

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy  az  anyagok  a  jogszabályi  háttérrel  a  legnaprakészebben  kerülnek  a 
Képviselő-testület elé, ezt a képviselők nem bírálják felül.



Kósa Erzsébet Anikó
Megjegyezte,  hogy a szerződés a pályázati  eljárás során közzétett  tervezetnek megfelelően 
került aláírásra, eltérés nincs a két szöveg között.  

Lehota Vilmos
Véleménye  szerint  jó  lenne  valami  hozzáférhető  anyagot  rendelkezésre  bocsátani  akár  a 
község honlapján, akár a hivatali hirdetőtáblán, hogy adott esetben mindenki tudja, hogy hol 
kell elkezdeni az intézkedést.

Mészáros Terézia
Elmondta, hogy az emberek 95 %-a tudja, hogy hová kell fordulni. A temetőben és az orvosi 
rendelőben  javasolta  kiírni  a  vállalkozási  elérhetőséget.  Megjegyezte,  hogy  egyre  többet 
fordul elő köztemetés, ebben kéri az önkormányzat segítséget.

8. napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
felülvizsgálatára és a 2009. évi közbeszerzési terv elfogadására

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a Pénzügyi  Bizottság a határozati  javaslatokat  elfogadásra,  a szabályzatot 
pedig  továbbtárgyalásra  javasolta  a  Képviselő-testület  felé.  Az  1.  számú  mellékletben 
szerepelnek  időpontok,  összegek.  Függetlenül  attól,  hogy  hogyan  tárgyalták  az  esetleges 
finanszírozást,  javasolta,  hogy  a  tervet  így  fogadják  el,  mert  ez  még  április  folyamán 
változhat.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatokat  a  Képviselő-testület  felé 
elfogadásra javasolta.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatokat 
szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tasi Péter
A vagyonértékesítési és – hasznosítási szabályzat alábbi pontjainak módosítását javasolta a 
következők szerint:
3.2.3 pont címe: A gazdálkodási előadó
4.2.6 pont második mondatának törlése
4.3.1 pont első mondata módosítása az alábbi szövegre:  Az ajánlatokat legalább 4 példányban 
(1 eredeti és 3 másolat) kell kérni az ajánlattevőktől.
5.3 negyedik francia bekezdéséből kerüljön törlésre az 1. sz. melléklet szerinti szöveg.



Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a szabályzat módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     49/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Közbeszerzési  szabályzat  tervezetének  módosítására  előterjesztett  módosító 
indítványt és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat  3.2.3 pont 
címének, 4.2.6 pontjának, 4.3.1 pontjának, 5.3 negyedik francia bekezdésének 
szövegezését érintő képviselői módosító indítványt támogatta az alábbiak szerint:

3.2.3 pont címe: A gazdálkodási előadó

4.2.6 pont második mondatát törölte

4.3.1  pont  első  mondata  módosuljon  az  alábbi  szövegre:   Az  ajánlatokat  
legalább 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat) kell kérni az ajánlattevőktől.

5.3 negyedik francia bekezdéséből kerüljön törlésre az 1. sz. melléklet szerinti  
szöveg.„

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
További  hozzászólást  a  képviselők  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  nem  tettek,  így  a 
Közbeszerzési  Szabályzat  felülvizsgálatára  vonatkozó  határozati  javaslatot  az  elfogadott 
módosításokkal  együtt  értelmezve  tette  fel  szavazásra,  s  kérte  aki  azzal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     50/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Közbeszerzési 
Szabályzatának felülvizsgálatára tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület   a  100/2004. (VI.30.)  sz.  határozattal  elfogadott  közbeszerzési 
szabályzatban rögzített rendelkezéseket visszavonja, s Gomba Község Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatát a határozat 1. sz. melléklete szerinti szövegezéssel fogadja 
el.



2. A képviselő-testület az 1./ ponttal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alkalmazását a 
2009.  március  26-i  időpont  után  lebonyolításra  kerülő  közbeszerzési  eljárások 
tekintetében rendeli el. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehoczki Zoltán
Kérdezte, hogy a csatorna beruházásra felvett hitel lejárta előtt már fel lehet venni a hitelt, 
vagy meg kell várni, amíg lejár?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy hitelígérvényt kaphat az önkormányzat egy májusi közbeszerzés alapján arra, 
hogy az év végén milyen hitelre lesz jogosult. 

Tasi Péter
Kérdezte, hogy nincs-e arra terv, hogy a hivatal személyi állományában valaki közbeszerzési 
szakértői beiskolázásra kerüljön?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy egyik kolleganő tervezi, hogy elmélyíti közbeszerzési ismereteit. 

Lehota Vilmos
További hozzászólás a képviselők részéről nem történt, így a 2009. évi közbeszerzési  terv 
elfogadására irányuló 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:

     51/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2009.  évi 
közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának a Közbeszerzési Szabályzaton 
alapuló 2009. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



9. napirend

Tájékoztató az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, Szervezetéről és 
Működési Szabályairól szóló 15/2007. (IX. 28.) számú rendeletre érkezett törvényességi 

észrevételről

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a napirendi  ponthoz kapcsolódó előterjesztést  a Pénzügyi  Bizottság  és az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kérdezte a bizottsági álláspontokat.

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

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot és a 
rendelet-tervezetet 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.

A szavazásnál Dr. Zimonyi Károly nem tartózkodott a teremben.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     52/2009. /III.26./ 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  a  Monor  és  Térsége  Önkormányzati  Főépítészi 
Társulás  Társulási  megállapodását  a  határozat  melléklete  szerinti 
egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /



Lehota Vilmos
Rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a  tervezetben  kiküldött  rendelet 
szövegezésével egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
6/2009. (III.27.) sz. rendelete

Az Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, Szervezetéről és Működési
Szabályairól szóló 15/2007. (IX.28.) sz. rendeletének módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

10. napirend

Tájékoztató az építéshatósági feladatellátásról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság elnökének a 
véleményét kérdezte.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményen kívüli hozzászólásokat. 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  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     53/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
építéshatósági  feladatellátásról  szóló  tájékoztatót  és  a  hatósági  igazgatási 
társulási  megállapodás  módosítására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

2. A  Képviselő-testület  az  államigazgatási  és  önkormányzati  feladat  és 
hatáskör  ellátására  létrejött  hatósági  igazgatási  társulási  megállapodás 
módosításával  egyetért,  a  módosítás  aláírására  a  polgármestert 
felhatalmazza.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a gesztori 
feladatokat  ellátó  Nyáregyháza  Község  Önkormányzatát,  illetve  a 
Hatósági Igazgatási Társulás további tagjait tájékoztassa. 



4. Felkéri  továbbá  a  Képviselő-testület  a  polgármestert,  hogy  a  hatósági 
igazgatási  társulási  megállapodás  módosítása  alapján  a  Nyáregyháza 
Község  Önkormányzatának  átadásra  kerülő  pénzeszköz  nagyságáról  a 
soron  következő  ülésen  nyújtson  tájékoztatást,  s  tegyen  javaslatot  az 
indokolt előirányzat módosítására. 

Határidő: a 2/ pont tekintetében 2009. április 3.    
a 3/ pont vonatkozásában 2009. április 23.

Felelős: polgármester
                    

11. napirend

Tájékoztató a szociális és gyámügyi igazgatás ügyintézésének szabályszerűségi 
ellenőrzéséről készült belső ellenőri vizsgálat megállapításairól a szociális- és gyámügyi 

igazgatás területén végrehajtott belső ellenőrzés megállapításairól

Lehota Vilmos
A  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  és  a  Szociális-  és 
Gyámügyi Bizottság tárgyalta. A bizottságok álláspontjait kérdezte.

Szegedi Csaba
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a Szociális- és Gyámügyi  Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra, az 
intézkedéséi  tervet  pedig  úgy  javasolta  elfogadásra,  hogy  a  bizottság  nem  kíván  élni  a 
szociális kölcsön kidolgozásának a lehetőségével.

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  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     54/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  2009.  évi  belsőellenőrzés  keretében  szociális  és  gyámügyi 
igazgatás  ügyintézésének  szabályszerűségi  vizsgálatáról  készült 
belsőellenőri  jelentésről  szóló  tájékoztatót,  továbbá  a  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. április 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

12. napirend

Javaslat az Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat 
ellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulásról szóló megállapodás 

módosításának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A bizottság véleményét 
kérte.

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

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

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

     55/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  Üllő  és  Környéke  családsegítő,  gyermekjóléti  és  pedagógiai 
szakszolgálat  ellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi 
Társulásról  szóló  megállapodás  módosításának  jóváhagyására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1 A Képviselő-testület hozzájárul Csévharaszt településnek az Üllő 
és  Környéke  családsegítő,  gyermekjóléti  és  pedagógiai 
szakszolgálat  ellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi 
Társuláshoz történő csatlakozásához.

2 A Képviselő-testület elfogadja az Üllő és Környéke családsegítő, 
gyermekjóléti  és pedagógiai  szakszolgálat  ellátására  létrehozott 
Mikrotérségi  Intézményi  Társulás  társulási  megállapodását 
(továbbiakban:  Megállapodás)  a  társult  Csévharaszt  település 
vonatkozásában a határozat 1. sz. melléklete szerint. 



3 A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  döntéséről 
Üllő Város Önkormányzatát tájékoztassa.

4 A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Megállapodás módosításának aláírására.

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

13. napirend

Egyebek
Tájékoztató a község településrendezési eszközeinek módosítását

előkészítő tervezési szerződés tervezetéről

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

Tóth József
Ismertette  az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolta  a  Képviselő-testület  felé.  A  jövőben 
keretszerződésben  kellene  szabályozni  az  összegeket,  melyek  a  területrendezési  tervre 
vonatkoznak.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta 
a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot szintén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület  felé.  Véleménye  szerint  két  év múlva  kerüljön felülvizsgálatra,  s  ekkor 
kerüljön betervezésre a költségvetésbe a szükséges összeg.

Tóth József
Kérdezte, hogy a rendezési tervet mennyi idő után kell módosítani?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ez egy középtávú terv, mely a település egészét érinti. További hozzászólás 
nem  lévén  szavazásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

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



      56/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község 
településrendezési  eszközeinek  módosítását  előkészítő  tervezési  szerződés 
tervezetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  a  Gomba  Község  Önkormányzata  és  az 
A.D.U.  Építész  Iroda  Kft  között  a  6/2006.  (II.9.)  számú 
képviselő-testületi  határozat  felhatalmazásával  2006.  augusztus 
2-án létrejött tervezési szerződés módosítását  a határozat 1. sz. 
melléklete szerint fogadja el. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
döntésről az A.D.U. Építész Iroda Kft vezetőjét tájékoztassa.

3. A Képviselő-testület  a tervezési  díj  fedezetét  az önkormányzat 
2009.  évi  költségvetésében  az  önkormányzati  igazgatási 
tevékenység szakfeladaton a dologi kiadások előirányzatának a 
módosított Tervezési Szerződés  7./ pontjában rögzített összeggel 
történő megemelésével az általános tartalék terhére biztosítja.

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban 
foglaltak  végrehajtásáról  a  soron  következő  előirányzat 
módosításkor gondoskodjon.

Határidő: 2009. április 9.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tasi Péter
Kérdezte, hogy a magánszemély által  megbízott  településrendező számára hogyan tudja az 
önkormányzat biztosítani az alaptérképet?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  településrendezést  csak  az  önkormányzat  végeztethet  el.  Akinek  az 
érdekében áll a tervezés elkészítése az településrendezési szerződést köt az önkormányzattal 
és az önkormányzat ez alapján végezteti el. 

Javaslat önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlat elbírálására

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

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



Mint  képviselő  elmondta,  hogy  személy  szerint  szeretné  elkerülni,  hogy  az  erdő  -  mely 
szántóként  van  nyilvántartva  –  teljesen  kiirtásra,  vagy  ritkításra  kerüljön.  Amennyiben 
eladásra kerül és más kitermeli róla a fát, akkor rosszabb helyzetbe kerülhet a falu.

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

Tóth József
Elmondta, hogy a Ügyrendi Bizottság tovább tárgyalásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület felé. Megjegyezte, hogy az elmúlt tíz évben a gombai Önkormányzat közel 
200 ilyen ingatlant adott el.

Tóth Sándor
Megjegyezte, hogy a terület nincs frekventál részen, nem tudják róla a fát eltulajdonítani.

Tasi Péter
Elmondta, hogy egyetért Szegedi Csaba képviselőtársa véleményével. Ami a terület értékét 
jelenti, az az erdő, nem pedig a fa. Más kérdés, hogy a fát el tudják tulajdonítani. Javasolta 
konkrétan  ezzel  a  területtel  kapcsolatban,  de  nem  csak  erre  a  területre  vonatkozóan, 
megkérdezni a Vadásztársaságot, vagy a Tápió Vidéke Közalapítványt, hogy nem érdekli-e 
őket.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  amennyiben  ígéretet  ad  a  vevő  arra,  hogy  a  terület  erdőként  marad 
használatban, akkor tudja támogatni, hogy eladásra kerüljön a határozati javaslatban szereplő 
összegért. 
A határozati javaslatot kiegészítené azzal, hogy a bevételt,  az eladásból származó összeget 
hasonló célra, fa ültetésre fordítsa az önkormányzat.

Tóth Sándor
Javasolta  felmérni,  hogy mennyi  ilyen  területe  van  az  önkormányzatnak  a  forgalomképes 
vagyonban.

Erdélyi Zsolt
Megjegyezte, hogy azon a területen 3-400.000.-Ft értékű fa található.

Lehota Vilmos
Úgy vélte, hogy egyedül az eladási szándék megítélése okoz problémát. Kérte, hogy aki az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  4 
tartózkodással, 1 ellenvéleménnyel nem hozott döntést.



      57/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

A Képviselő-testület az ülés során az előterjesztést a napirend keretében újra tárgyalja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tóth József
Elmondta, hogy vágási engedély esetén tarra vágnák az erdőt.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  határozati  javaslat  nem  kapta  meg  a  többségi  támogatást.  Többségi 
támogatás  híján  újra  kell  tárgyalni.  Vannak  olyan  információk,  amelyekre  egyes 
képviselőknek szükségük van ahhoz, hogy dönteni tudjanak. 

Szegedi Csaba
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a vételi ajánlatot tevő szóban kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az erdőt nem vágja ki. 

Kérdezte,  hogy továbbtárgyalásra alkalmasnak látják-e az előterjesztést,  majd az egyhangú 
válasz után ismét szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot, s kérte aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  2 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

      58/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  0298/4  hrsz-ú  önkormányzati  ingatlanra  tett  vételi  ajánlat 
elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1 A  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  az  önkormányzati 
tulajdonban  lévő,  forgalomképes  vagyon  között  nyilvántartott 
0298/4 hrsz-ú, 1633 m2 területtel nyilvántartott szántót eladja.

2 A  Képviselő-testület  az  1./  pontban  meghatározott  ingatlanért 
felajánlott  60.000.-  Ft-os  vételárat  nem fogadta el,  az  ingatlan 
eladási  árát  a  tulajdonosi  joggyakorlás  során  100.000.-  Ft-ban 
határozta meg. 

3 A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban 
meghatározott vételár összegéről a vételi ajánlatot tett Tóth Tibor 
gombai lakost tájékoztassa, s amennyiben az ár a vevő részéről 
elfogadható,  úgy  felhatalmazza  az  adás-vételi  szerződés 
megkötéséhez szükséges eljárás kezdeményezésére. 

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Lehoczki Zoltán
Megkérdezte, hogy döntenek-e az eladásból származó bevétel  felhasználásról?

Tóth József
Elmondta,  hogy nem ért  egyet  a  facsemete  vétellel,  mivel  az  önkormányzatnak  van  több 
területe,  ahol folyamatosan tűnnek el a fák,  ezért  nem tartja logikusnak, hogy erre legyen 
fordítva az eladásból származó összeg.

Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda logopédiai ellátásáról

Lehota Vilmos
A Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének, Dr. Zimonyi Károlynénak adta át a szót.

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy a testület támogatását kéri a logopédiai ellátás ügyében. Véleménye szerint az 
a  legjobb,  ha  helybeli  szakember  van  megbízva  ezen  feladat  ellátásával,  mivel  szívvel-
lélekkel végzi a munkát.

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

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  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.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez csatolt 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,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

59/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t



Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Gólyafészek Óvoda logopédiai ellátásáról szóló intézményvezetői tájékoztatót és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvodában jóváhagyja a 2008/2009-es 
nevelési év 2009. február- májusi időszakára a logopédiai ellátás a logopédus 
és az intézmény által kötött érvényben lévő szerződés meghosszabbításával a 
2009. évi költségvetés óvodai nevelés szakfeladaton jóváhagyott dologi 
kiadások előirányzata terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a nevelési intézmény vezetését, hogy dolgozza ki 
a logopédiai ellátás intézményi alapfeladatként történő ellátására vonatkozó 
javaslatát, s azt a képviselő-testület 2009. április 23-án tartandó ülésére 
terjessze elő.

Határidő: 2009. április 16.
Felelős: dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

Javaslat a kulturális beszámolók tartalmi követelményeinek meghatározására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  elnökének 
hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.
A bizottság javaslata,  hogy közművelődési  színterek egyéb célra  történő igénybevételének 
bemutatása csak táblázat jellegű legyen.

Lehota Vilmos
A bizottsági  véleményen kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem lévén 
kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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

      60/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  kulturális 
beszámolók  tartalmi  követelményeinek  meghatározására  vonatkozó  javaslatot   és  az 
alábbi határozatot hozta: 

1.  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  közművelődési  tevékenységéről  szóló 
beszámolók tartalmi követelményeit az alábbiak szerint határozza meg: 

I. önkormányzati szervezésű kulturális rendezvények időrendi sorrendben
a. a rendezvény látogatottsága
b. a szervezésben résztvevők megnevezése



c. a  rendezvény  költségvetési  előirányzatainak  teljesítési  adatai 
kiadási és bevételi részletezettséggel

II. a Faluház önszerveződő csoportjainak tevékenységéről szóló összefoglaló
a. a csoportok taglétszáma
b. a csoportok tevékenységének bemutatása
c. a  közművelődési  színtér  igénybevételének  bemutatása  (milyen 

időpontokban,  milyen  rendszerességgel,  milyen  látogatottsággal 
tartják összejöveteleiket)

III. a  közművelődési  színterek  egyéb  célra  történő  igénybevételének 
bemutatása

a. ki, mikor, milyen céllal szervezett a lakosság számára rendezvényt 
a község közművelődési színterein

b. milyen volt a látogatottság
IV. a könyvtár működésének bemutatása

a. év elején a beiratkozott olvasói létszám, év közbeni változások
b. könyvtári állomány gyarapításáról tájékoztató
c. tájékoztatás az olvasói elégedettség/elégedetlenségről

V. a  közművelődési  feladatok  ellátásának  tárgyi  és  személyi  feltételeiről 
tájékoztatás

VI. összefoglaló a közművelődési szakfeladatok költségvetési előirányzatainak 
teljesítéséről

2. A  képviselő-testület  az  önkormányzati  rendezvények  kapcsán  formai  és  tartalmi 
követelményként  határozza  meg  a  részletes  forgatókönyv  kidolgozását,  melyet  a 
művelődés-szervező előterjesztés formájában készít el.

3. A  Képviselő-testület  a  következő  év  rendezvénytervéről  szóló  tájékoztatót  a 
költségvetési koncepció elkészítése előtt kéri előterjesztés formájában a művelődés-
szervezőtől, melynek tartalmaznia kell:

I. önkormányzati szervezésű kulturális rendezvényeket időrendi sorrendben
a. a szervezésért felelősök meghatározásával
b. a rendezvény költségvetési előirányzatainak részletezésével

II. a Faluház önszerveződő csoportjainak tervezett összejöveteleit
a. milyen rendszerességgel,
b. milyen időpontokban tartják majd összejöveteleiket

III. a  közművelődési  színterek  egyéb  célra  történő  igénybevételének 
bemutatása

a. mikor és milyen céllal tervezhető a lakosság számára rendezvény a 
község közművelődési színterein

IV. a könyvtár működésére vonatkozó tervek
a. könyvtári állomány tervezett gyarapítása 

V. a közművelődési feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltétel gyarapítás 
(tételes felsorolással, indoklással)

VI. a  közművelődési  szakfeladatok  költségvetési  előirányzatainak  tervezése 
(bázisként az előző év három-negyedéves beszámolójának tervezési adatai 
szolgálhatnak).



4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tartalmi követelmények 
előírását rögzítő döntésről a művelődés-szervezőt értesítse.

Határidő: 2009. április 9. és folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Máté Józsefné művelődés-szervező

Tájékoztató az illetékes Rendőrkapitányság felé tett bejelentésről és a
bejelentést követően történt eseményekről

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

Tóth József
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.  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  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

      61/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
illetékes  Rendőrkapitányság  felé  tett  bejelentésről  és  a  bejelentést 
követően történt eseményekről szóló tájékoztatót és az alábbi állásfoglalást 
fogalmazta meg: 

1.  A Képviselő-testület  visszautasít  minden  fenyegetést  és  megalapozatlan 
vádaskodást.



2. A Képviselő-testület  az önkormányzati  tulajdon- és érdeksérelem esetén 
egyetért az önkormányzat nevében történő határozott fellépéssel, az illetékes 
szervek  felé  történő  bejelentéssel,  és  a  felelősségre  vonás 
kezdeményezésével.   Egyben  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  törvények 
betartása  és  betartatása  érdekében  az  önkormányzati  tulajdon-  és 
érdeksérelem esetén a jövőben is hasonló módon járjon el.

3.  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  állásfoglalását 
tartalmazó képviselő-testületi határozat kivonatát tájékoztatás céljából küldje 
meg az érintett gombai lakosnak és az Országos Rendőr-főkapitányság Monori 
Rendőrkapitánysága Kapitányságvezetőjének.

Határidő: 2009. április 9.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Fűtéskorszerűsítés

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium kezelésében 
működő „Szemünk Fénye„ energiatakarékossági programban pályázható fűtéskorszerűsítésre 
megérkezett  az  ajánlat.  Nem  javasol  fűtéskorszerűsítési  döntés  hozni,  mert  már  jönnek 
március  20-a  óta  újabb  pályázatok,  amelyek  megújuló  energiaforrás  hasznosítását  is 
támogatják az energetikai célú beruházásban. Javasolta a pályázatok bevárását.

Versenytárgyalásra kiírt pályázat megtárgyalása

Lehota Vilmos
Átadta a szót az értékelést végző  Pénzügyi Bizottság elnökének.

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az egyetlen benyújtott ajánlatot a versenykiírás szerint 
érvénytelennek nyilvánította.  A pályázat  1/2-es tulajdoni részre került  kiírásra és az 1/1-re 
hivatkozott a pályázó. Nem szerepelt a pályázati biztosíték megfizetésére vonatkozó igazolás 
és  a  természetes  személy  adatai  hiányosak  voltak.  A  bizottság  a  vagyonértékesítési  és 
hasznosítási  szabályzat  módosítását  és  egy  formanyomtatvány  készítését  -  ami  a  kiírás 
részeként kifüggesztésre kerül – javasolta.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján az érvénytelenné minősítéssel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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



      62/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
35/2009.  (II.26.)  sz.  határozat  végrehajtása  alapján  beérkezett  ajánlatok 
értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  466  helyrajzi  számú  ingatlan  –önkormányzati 
tulajdonban  lévő  ½  tulajdoni  hányadának  versenytárgyalás  keretében 
történő értékesítésére  kiírt  versenytárgyalási  felhívás  alapján  beérkezett 
ajánlatok értékeléséről szóló Pénzügyi Bizottsági tájékoztatóban foglaltak 
alapján  a  benyújtott  ajánlatot  érvénytelennek,  a  pályázatot 
eredménytelennek nyilvánította.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az 
ajánlattevőt 8 munkanapon belül értesítse.

Határidő: 2009. április 3.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  a  vagyonértékesítési-  és  hasznosítási  szabályzat  19-20.  és  22.  pontjainak 
módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

      63/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
vagyonértékesítési és -hasznosítási szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  vagyonértékesítési  és  -hasznosítási  szabályzat  19-20.  és  22. 
pontjainak szövegezését az alábbiak szerint módosítja:

1. Amennyiben az ajánlattevő egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel  
nem rendelkező szervezet – ide nem értve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi  
fióktelepét –, az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő:

a)   30  napnál  nem  régebbi  cégkivonatának  vagy  cégbejegyzés  iránti  
kérelmének  hitelesített  fénymásolatát,  illetve  a  bírósági  nyilvántartásba  
vételről szóló okirat hitelesített fénymásolatát,

b) az aláírásra jogosult aláírási címpéldányának hitelesített fénymásolatát,
c) egyéni vállalkozó ajánlattevő esetén a vállalkozói engedélyének hitelesített  

fénymásolatát.



Amennyiben az Európai Unió más tagállamában letelepedett ajánlattevő  
letelepedési  helye  szerinti  országban  az  e  törvény  által  megkövetelt  
igazolás nem létezik, az ajánlatkérő köteles elfogadni az adott igazolással  
egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is,

d) az ajánlatot cégszerű aláírással kell ellátni.

2. Amennyiben az ajánlattevő természetes személy,  az ajánlatnak tartalmaznia kell  az  
ajánlattevő  személyi  adatait  (név,  születési  név,  anyja  neve,  születési  hely  és  idő, 
állandó lakóhely, levelezési cím). Az ajánlatot a természetes személynek alá kell írni.

22. Az  ajánlattevők  ajánlataikat  a  benyújtására nyitva  álló  határidőig -  az  
ajánlatkérő  által  a  kiírás  részeként  rendelkezésre  bocsátott  
formanyomtatványon  -  az  alábbi  feltételek  együttes  teljesítésével  
nyújthatják be:

a) zárt borítékban (külsőleg azonosításra alkalmatlan módon)
b) két példányban
c) a pályázati kiírásban meghatározott helyen 
d) a pályázati kiírásban meghatározott pályázatra utaló jelzéssel
e) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

Lehota Vilmos
Javasolta,  hogy  újra  változatlan  feltételek  mellett,  de  már  az  új  adatlap  alkalmazásával 
történjen  az  ajánlatok  kérése.   Döntéshozatalra  kérte  a  Képviselő-testületet,  aki  a  466. 
helyrajzi  számú  ingatlan  önkormányzati  tulajdonban  lévő  ½  tulajdoni  hányadának 
versenytárgyalás  keretében  történő  értékesítéséről  szóló  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

      64/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 466 helyrajzi számú ingatlan – az Önkormányzat tulajdonában lévő 
½  tulajdoni  hányadának  versenytárgyalás keretében  történő 
értékesítéséről szóló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  466  helyrajzi  számú  ingatlan  _ 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  ½  tulajdoni  hányadának 
versenytárgyalás  keretében  történő értékesítését  határozza  el. 
Az  értékesítésnek  az  Önkormányzat  Vagyonértékesítési  és 
-hasznosítási  szabályzata  szerinti  pályázati  eljárás 
lefolytatásával kell újra megtörténnie.



2. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező 
pályázati kiírás közzétételéről és a pályázati eljárás előkészítéséről 
gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztató a 613. helyrajzi számú ingatlan bérletével kapcsolatosan

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  pontot  a  Pénzügyi  bizottság  és  a  Szociális-  és  Gyámügyi 
Bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét kérte.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  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.

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  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

      65/2009. /III.26./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 613 helyrajzi számú ingatlan bérletével kapcsolatos tájékoztatót, és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja.
2. Felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  új  bérlővel  történő  szerződés 

előkészítése és megkötése iránt intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.50 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester


