
Gomba Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének

2009. április 23-án megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
7/2009.(IV.24.)  sz.  rendelet  az  önkormányzat  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  többször 
módosított 3/2008.(II.01.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról
8/2009.(IV.24.) sz. rendelet az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2009.(IV.24.) sz. rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szól 3/2009.(II.06.) 
sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról
10/2009.(IV.24.) sz. rendelet az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Hozott határozatok:        

68/2009. (IV.23.) számú határozattól     85/2009. (IV.23.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Készült  Gomba  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2009.  április  23-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  7  képviselő  megjelent.  Fodor  Béla  és  Szabó 
Gyula képviselők jelezték, hogy később érkeznek. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes. 
Elmondta,  hogy a  „  Javaslat  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  és  Szabályozási  Tervről  szóló 
3/2003. (II.05.) számú rendelet felülvizsgálatára „  nem érkezett meg az előterjesztés, így ezt a 
napirendi pontot a mai ülésen nem tudja tárgyalni a Képviselő-testület. 
Jelezte  az  előkészítő  A.D.U.  Építész  Iroda  Kft-nek,  hogy  a  késlekedésből  az 
Önkormányzatnak  anyagi  kára  származik,  ezért  az  ellentételezésről  mindenképp  tárgyalni 
kell. Amennyiben – legkésőbb május 15-ig – nem tudja a Képviselő-testület rendkívüli ülésen 
elfogadni  az  új  Helyi  Építési  Szabályzatot,  valamint  a  hozzá  kapcsolódó  szabályozási 
terveket, úgy a 2009-es esztendőben ingatlanértékesítéssel nem lehet számolni.

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

Véleményezők: valamennyi bizottság

2. Javaslat  Gomba  Község  Önkormányzatának  a  2008.  évi  költségvetési 
előirányzatainak, majd ezt követően a többször módosított 3/2008. (II. 1.) sz. rendelet 
módosításának elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Javaslat  az önkormányzat  2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására, és a zárszámadási rendelet megalkotására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
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4. Javaslat  Gomba  Község  Önkormányzata  2009.  évi  költségvetési  előirányzatainak 
módosítására és a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Tájékoztató  a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2008.  évi 
tevékenységéről

Előterjesztő: társulás elnöke
Előkészítő: munkaszervezet vezetője
Véleményező: valamennyi bizottság

6. Tájékoztató  a  hatályos  önkormányzati  rendeletekről  és  javaslat  helyi  rendeletek 
jogharmonizációs felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. Javaslat az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

8. Javaslat  a  Gólyafészek  Óvoda  minőségirányítási  program  éves  értékelésének 
jóváhagyására

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: valamennyi bizottság

9. Tájékoztató a Gombai Fesztivál megrendezésének előkészületeiről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: művelődés-szervező
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Ügyrendi Bizottság

10. 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
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Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2009. 13. hét – 2009. 16. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  tekintetében  az 
alábbiakról számolt be:

- A Pénzügyi Bizottság ülésén bontásra került a 466 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdonrészére kiírt 
pályázat egyetlen beérkezett ajánlata, így az egyebek napirendi pont keretében tud a testület 
dönteni az értékesítésről. 

- Az útfelújítási programban elkészített – tervezési és felújítási igényt tartalmazó – táblázat 
alapján  egyeztetett  a  tervezési  részfeladatokra  is  vállalkozó  tervezőiroda  vezetőjével.  Az 
egyeztetést követő napon megküldte a tervezési díjról szóló ajánlatot, amely két részre bontva 
egyrészt  a  csapadékvíz-elvezetés  felülvizsgálatát  és  a  legszükségesebb  beavatkozások 
terveinek  elkészítését,  másrészt  –  további  utcák  tekintetében  –  az  útfelújítás 
koncepciótervének elkészítését  vállalja.  Az első szerződéses javaslat  szerint  a Bartók Béla 
utca, Liliom utca, Viola utca (részben), Nefelejcs utca, Ibolya utca és a Rákóczi út (részben) 
szükséges  teendőire  vonatkozó  tervek  készülnének  el  540.000.-  Ft  bruttó  tervezői  díj 
ellenében, a további burkolattal ellátandó utcák tekintetében pedig összességében 960.000.- Ft 
bruttó tervezési díj ellenében készülne el a csapadékvíz-elvezetés és a burkolat-felújítás terve. 

Kérte  a  két  részre  bontott  ajánlat  elfogadását  az  előző ülésen meghatározott  költségvetési 
keret  terhére.  A  Képviselő-testület  a  48/2009.  (III.26.)  sz.  határozatának  2.  pontjában 
határozta  meg  az  a  felszíni  vízrendezés  és  az  útfelújítás  műszaki  tartalmának 
meghatározásához a tanulmányterv tartalmi követelményeit.  A tanulmánytervet a korábban 
meghatározott  tartalommal  nem  lehet  elkészíttetni,  így  az  előző  határozat  módosítása 
szükséges. A határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel 
jelezte.

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

     68/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  útfelújítás  előkészítéseként  elkészítendő  tervek  tartalmának 
módosítására tett javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a 48/2009. (III.26.) sz. határozat 1. pontjától 
eltérően  a  tervezési  tevékenységet  egyrészt  az  egyes 
önkormányzati  utak csapadékvíz elvezetése felülvizsgálatát  és a 
legszükségesebb teendőkre vonatkozó diszpozíció elkészítésében, 
másrészt  az  egyes  önkormányzati  utak  burkolat  felújításának 
koncepció tervének elkészítésében határozza meg. 

2.  A Képviselő-testület a tervdokumentáció tartalmát a határozat 1. 
sz.  és  2.  sz.  mellékleteként  elfogadott  tervezési  szerződések 
szerint rendeli meg a szerződésekben foglaltak betartása mellett.
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3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
tervezési  szerződéseket  a  tervezési  munkálatok  mielőbbi 
elkezdése érdekében a döntést követően aláírja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

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

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

     69/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző  testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri 
tájékoztatókat és azokat elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

2. napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzatának a 2008. évi költségvetési előirányzatainak, 
majd ezt követően a többször módosított 3/2008. (II. 01.) sz. rendelet módosításának 

elfogadására

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

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

Lehoczki Zoltán
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  és  a  rendelet-tervezetet  a 
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot és a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
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Kérdezte a további 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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     70/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi 
költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület   az  alábbiak  szerint  egyetért  a  bevételi-  és  kiadási  előirányzatok 
módosításával.

Bevételi Kiadási
előirányzat változása

(ezer forintban)     
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
        működési célú támogatásértékű bevétel + 1.348
        államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás  + 434
        társadalom-, és szociálpolitikai juttatások   - 100
        támogatás értékű működési kiadás   - 334
        általános tartalék  + 1.348
Művelődési házak tevékenysége  
        személyi juttatások   - 41
        munkaadókat terhelő járulék   + 54
        dologi kiadás   - 13

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
szóló többször módosított 3/2008. (II.01.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
Rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  az  előterjesztéshez  mellékelt  rendelet-
tervezet szövegezésével egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Gomba Község Önkormányzatának
7/2009. (IV.24.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 3/2008.(II.01.) sz. 
képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadására és a zárszámadási rendelet megalkotására

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette  az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozati javaslatot és rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság a  határozati  javaslatot  és a  rendelet-
tervezetet szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Dr. Schmidt Géza
Elmondta, hogy számottevő fejlődés következett és következik be a Polgármesteri Hivatalnál, 
ami tükröződik a beszámoló jelentés, a mérleg összeállítása és annak dokumentálása során is. 
Amit az előző évben kifogásoltak, észrevételeztek, annak nagy része kiküszöbölésre került. 
Legjelentősebb  az  ingatlan-kataszter  helyretétele,  ami  számszerűsítve  is  mutatkozik  a 
mérlegben. A mérleg valódiság biztosított. Hasonló a helyzet a pénzforgalmi kimutatásoknál 
is,  úgy  a  bevételek,  mint  a  kiadások  a  főkönyvi  kivonattal  egyezőek.  Az  előterjesztés 
megfelelő a jogszabályi előírásoknak, ugyanúgy a rendelet-tervezet is, elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén kérte,  hogy aki  a  2008. éves belsőellenőrzésekről  készült 
összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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     71/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2008.  éves  belsőellenőrzésekről  készült  éves  összefoglaló  jelentés 
elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  belsőellenőri  2008.  éves  összefoglaló 
jelentést elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

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

Lehota Vilmos
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
8/2009. (IV.24.) sz. rendelete

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Az iskola támogatás  felhasználásáról  szóló tájékoztatót  mindhárom bizottság tárgyalta.   A 
bizottsági véleményeket kérdezte az iskola támogatás felhasználásával kapcsolatban.

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

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

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  szintén  elfogadásra  javasolta  a 
tájékoztatót a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  most  van  az  első  olyan  beszámoló,  amikor  az  együttműködési 
megállapodásban  rögzített  támogatással  el  kell  számolni.  Minden  bizottság  úgy gondolta, 
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hogy  valamilyen  körvonalakat  kellene  meghatározni,  hogy  a  támogató  és  a  támogatott 
számára is egyértelműbb legyen a támogatás felhasználása.
Kérdezte  Tasi  Kálmánt  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  igazgatóját,  hogy  az  írásbeli  tájékoztatóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Tasi Kálmán
Megköszönte a Képviselő-testületnek,  hogy a Fáy András Református  Általános  Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény beszámolóját elfogadta.
Elmondta, hogy szintén javasolja a megállapodás módosítását, egyértelműbbé tételét.
Az egyházközség prezsbitériuma a pályát olyan állapotba hozta, hogy el lehetne kezdeni egy 
építést,  a  terület  adott.  Pályaépítésre  három  árajánlat  érkezett  be,  az  árajánlatok  nagyon 
magasak, 28.000.000.-Ft. körüli összegek.
Nemcsak  pályaépítésről  van  szó,  hanem  vizesblokk  felújításról  elsősorban  és  tantermek 
linóleum cseréjéről. Az eddig beérkezett árajánlatok itt is nagyon magasak, 14.000.000.-Ft. 
körüli összegek. Vizesblokk felújításra még két árajánlat beérkezése várható. 
Biztos,  hogy  meg  fogja  csináltatni  az  iskola  a  vizesblokk  és  a  tantermek  felújítását,  a 
pályaépítés bizonytalan.
A pontos adatokról a Képviselő-testület tagjai tájékoztatást fognak kapni.
Megköszönte továbbá az önkormányzat által nyújtott 15 M Ft-os támogatást, ebből 5 M Ft a 
tervezésre  felvett  kölcsön törlesztésére  fordítódik.  Az állami  normatíva ebben az évben is 
csökkent. Az egyházi normatíva 240.000.-Ft/fő. Van annyi pénz, hogy hozzá lehet fogni a 
felújításhoz  és  lehet  gondolkodni  a  pályaépítésen.  Az  iskola  nem  költekezett,  fölösleges 
dolgokat nem vásároltak, jutalom osztás sem volt.

Tóth József
Véleményezte, hogy a 10 %-ból ne csak a művészet, hanem a sport is legyen támogatva.
Kérdezte, hogy mire elég ez az összeg amit átcsoportosítanak, mi tud megvalósulni?

Tasi Kálmán 
Elmondta,  hogy  az  összes  árajánlat  bejötte  után  tud  erre  a  kérdésre  választ  adni. 
Természetesen ezt az összeget nem a vizesblokk felújítására és a tantermek linóleum cseréjére 
használná fel az iskola. Ez az összeg bőven kiegészítve a sport feltételeinek javítására lenne 
fordítva.

Tóth József
Kérdezte, hogy az Önkormányzat által átutalt összeghez az Egyház tud annyit pótolni, hogy 
elkészüljön a pálya?

Tasi Kálmán
Elmondta, hogy az Egyház nem tud hozzá adni. Itt az iskola költségvetése, a normatívából 
beérkezett összeg az, ami felhasználható.

Tóth József
Megjegyezte,  hogy átcsoportosítás  esetén  közel  nem biztos,  hogy a  pálya  elkészül,  mivel 
nincs annyi összeg, hogy kivitelezni lehessen.

Tasi Kálmán
Elmondta, hogy amennyiben nem kerül sor az átcsoportosításra, biztos, hogy nem lesz pálya.
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Tóth József
Megjegyezte,  hogy gyakorlatilag  a  pénz  átcsoportosításra  kerül  az  Egyház  tulajdonába  és 
jogosan kérdezhetik, hogy az Önkormányzat nem készít magának saját pályát, hanem inkább 
az Egyháznak készít pályát? 

Tasi Kálmán
Elmondta, hogy nem az Egyház és nem az Egyház tagjai fogják használni a pályát, hanem a 
gombai gyermekek, akik az iskolába járnak.

Tóth József
Véleményezte, hogy ha az önkormányzat építi meg a pályát akkor is használhatják a gombai 
gyerekek és akkor az önkormányzat tulajdonában van.

Tasi Kálmán
Elmondta, hogy amennyiben az iskola építené meg a pályát, akkor be lenne kerítve és csak az 
mehetne be akit beengednek.

Tóth József
Megjegyezte, hogy akkor nem a falué a pálya.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy az elhangzottakat külön napirendi pontként kellene tárgyalni.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     72/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  iskola 
részére az alapnormatíva kétszer 10 %-ának megfelelő összegű átadott működési 
célú  támogatás  elszámolására  benyújtott  tájékoztatót  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  Gombai  Református  Egyházközséggel  kötött 
megállapodás  V.  fejezet  2.  pontja  alapján a Fáy András  Református 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézménynek  2007. 
szeptember  1-től  2008.  december  31-ig  terjedő  időszakban  számla 
alapján  átutalt  13.619  e  Ft  támogatás  elszámolását  az  oktatási 
intézmény vezetője által benyújtott tájékoztató és a könyvelési adatok 
alapján 9.644 e Ft összeggel fogadja el. 

2. A Képviselő-testület az átutalt és elfogadott elszámolás közötti 3974 e Ft-os 
különbözet tekintetében a megállapodás V. fejezet 3.a. pontjában rögzítettek 
érvényesülése érdekében felkéri a Gombai Református Egyházközséget, hogy 
a  működési  célú  átadott  pénzeszköz  terhére  tervezett  sportudvar  létesítési, 
azaz  felhalmozási  kiadási  terveiről  tételes  költségvetést  és  műszaki 
dokumentációt  nyújtson  be  az  önkormányzat  részére,  mely  alapján  a 
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képviselő-testület a maradvány-felhasználásra vonatkozó döntését meg tudja 
hozni.  

3.  A  Képviselő-testület  a  megállapodás  V.  fejezet  4.  pontja  alapján  2007. 
szeptember 1-től 2008. december 31-ig terjedő időszakban átutalt 6.771 e Ft 
támogatás  elszámolását  az  oktatási  intézmény  vezetője  által  benyújtott 
tájékoztató alapján 6.771 e Ft összeggel fogadja el. 

4. A Képviselő-testület indokoltnak tartja a 2009. évi működési célú támogatás 
jogszerű és mindkét megállapodó fél által egyezően értelmezett elszámolási 
kötelezettség  rögzítését  a  felek  között  érvényben  lévő  megállapodás 
kiegészítéseként. 
Ennek  érdekében  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Gombai  Református 
Egyházközséggel az egyeztetést folytassa le, s az egyeztetés eredményeként a 
megállapodás  kiegészítésének  tervezetét  a  május  havi  képviselő-testületi 
ülésre véleményezésre terjessze elő. 

Határidő: 2009. május 21.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

4. napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és a 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására

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

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

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

Tóth Sándor
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  és  rendelet-
tervezetet 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:
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     73/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési előirányzatainak módosítására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta.

1. A képviselő-testület  az alábbiak szerint egyetért a bevételi- és kiadási előirányzatok 
módosításával.

Bevételi Kiadási
előirányzat változása

(ezer forintban)     
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
        előző évi pénzmaradvány + 5.597
        felhalmozási célú hitel + 12.000
        intézményi működési bevétel - 70
        személyi juttatások  + 72
        munkaadókat terhelő járulékok   + 19
        dologi kiadás   + 3.485
        Beruházások  + 

17.150
        Felújítások   + 3.195
        államháztartáson kívüli  felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás

  + 600

        támogatás értékű működési kiadás  + 730
        felhalmozási célú hitel  + 4.500
        általános tartalék  - 7.724
        Céltartalék   - 4.500
Óvodai nevelés  
        előző évi pénzmaradvány + 154
        dologi kiadások   + 154

2. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. rendelet módosításának előkészítésére.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
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
9/2009. (IV.24.) sz. rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) sz. képviselő-testületi
rendelet módosításáról
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( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend

Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2008. évi tevékenységéről

Lehota Vilmos
Kérdezte  Fazekas  Krisztinát  a  Kistérség  Munkaszervezetének  vezetőjét,  hogy  az 
előterjesztéshez van-e szóbeli kiegészítése?

Fazekas Krisztina
Elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  igyekezett  összefoglalni  az  elmúlt  év  fontosabb 
eseményeit.  A  települést  érintő  legfontosabb  szociális  és  közoktatási  területen  végzett 
feladatokról az előterjesztésben szót ejtett, a felmerült kérdésekre szívesen válaszol.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést valamennyi  bizottság tárgyalta, a bizottsági véleményeket 
kérte.

Erdélyi Zsolt
Ismertette  az Ügyrendi  Bizottság álláspontját,  mely szerint  a  Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  és  munkaszervezete  2008.  évi  működéséről  szóló 
előterjesztést elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Tóth Sándor
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottsága  az előterjesztést  szintén elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Kérte,  hogy  aki  a  Monor  és  Térsége  Többcélú 
Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  és  munkaszervezete  2008.  évi  működéséről  szóló 
előterjesztést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     74/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2008. 
évi működéséről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi  Társulás  2008.  évi  működéséről  szóló  beszámolót 
elfogadta.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  beszámoló 
elfogadásáról a Kistérségi Társulást tájékoztassa.

Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lehota Vilmos

/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett /

6. napirend

Tájékoztató a hatályos önkormányzati rendeletekről és javaslat helyi rendeletek 
jogharmonizációs felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  Kérdezte  a  bizottságok 
véleményét.

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  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 jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
10/2009. (IV.24.) számú rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

7. napirend
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Javaslat az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosításánál államkincstári válaszra 
kell  várni  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai  nevelése  tekintetében.  Telefonon 
kapott megerősítést, hogy mindenképpen fel kell tüntetni ezt a szakfeladatot ahhoz, hogy a 
normatíva igénylésre jogosult legyen az Önkormányzat ilyen gyermekek tekintetében. Írásban 
részletezni fog kelleni, hogy mely csoportját a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és itt a 
normatíva igénylés konkrét szövegezésével fog kelleni kiegészíteni ezt a szakfeladat rendből 
átvett szöveget.

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  önkormányzat  költségvetési  szervei  alapító 
okiratainak módosítására irányuló határozati javaslatokat elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatok 
elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.  Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-
testületet. Kérte, hogy aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     75/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  költségvetési  szervei  alapító  okiratainak  módosítására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a  határozat  1.  sz.  mellékleteként  egységes  szerkezetbe  foglalt 
szövegezéssel hagyja jóvá a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.

2.  A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar  Államkincstár 
területileg illetékes szervénél a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről gondoskodjon.
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Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  a  Gólyafészek  Óvoda  alapító  okiratának  módosításával  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     76/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  költségvetési  szervei  alapító  okiratainak  módosítására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  határozat  1.  sz.  mellékleteként  egységes 
szerkezetbe  foglalt  szövegezéssel  hagyja  jóvá  a  Gólyafészek  Óvoda 
alapító okiratának módosítását.

2.  A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár  területileg  illetékes  szervénél  a  módosításnak  a 
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

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

8. napirend

Javaslat a Gólyafészek Óvoda minőségirányítási program éves értékelésének 
jóváhagyására

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Zimonyi  Károlyné  intézményvezetőt,  hogy  van-e  szóbeli  kiegészítése  a 
tájékoztatóhoz?

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

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

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság a tájékoztatót  a Képviselő-testület  felé elfogadásra 
javasolta.
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Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a Gólyafészek Óvoda minőségirányítási program éves 
értékeléséről  szóló  intézményvezetői  tájékoztatót  a  Képviselő-testület  felé  elfogadásra 
javasolta.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  tájékoztatót  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  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     77/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek  Óvoda  minőségirányítási  program  éves  értékeléséről  szóló 
intézményvezetői tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri a nevelési intézmény vezetését, hogy a fejlesztési 

javaslatok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

9. napirend

Tájékoztató a Gombai Fesztivál megrendezésének előkészületeiről

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a beszámolót a Pénzügyi  Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tárgyalta.  A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  tavalyi  év végén felmerült  a  programalkotásnál  a  Fesztivál  Napok stb. 
elnevezés,  korábban „napok” volt  aztán  „fesztiválra” változott.  Nem kaphatna-e az összes 
program valamilyen májusi elnevezést? 
A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Máté Józsefné
Elmondta, hogy a program összeállításakor nem volt hely májusban, minden hétvége foglalt, 
ezért vannak júniusban is programok. 
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Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy két hónapban vannak különböző programok és erre a Gombai Fesztivál 
elnevezés nem illik.

Erdélyi Zsolt
Javasolta,  hogy az „ Együtt,  egymásért  „ A Nyugdíjas  klub és a  Nagycsaládosok gombai 
szervezetének közös programja önállóan is megállná a helyét. Az Egészségnap május 23-án, 
délelőtt  lenne  megtartva.  Nem május  09-én,  hanem május  23-án  kezdődne  a  rendezvény. 
Elmondta,  hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a beszámolót a Képviselő-
testület felé.

Máté Józsefné
Elmondta, hogy a felvetett ötlet nem rossz, de a védőnővel már tavaly beszélték, hogy nem jó 
az  Egészségnapot  a  szabadtéri  rendezvények  napjára  tenni.  Már  le  vannak  foglalva  a 
különböző vizsgálatok.
A következő héten a díszlet felállítására kerül sor, melyet lebontani nem lehet, sok szervezést 
igényel. Jövőre megpróbálja egymáshoz közelebb tenni a programokat és kéri a támogatást.

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy a rendezvényre van-e névjavaslat?

Máté Józsefné
Megjegyezte,  hogy nem fontos a fesztivál elnevezés.  Az „ Együtt,  egymásért  „ egy külön 
program, az „ Egészségnap „ külön program, a „ Gomb Színpad előadása „ is lehet külön 
program,  a  június  20.:  pedig:  Falunap.  Nem kell  közös  cím,  hanem mind külön dolog,  a 
Faluház programjai.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az elhangzottak alapján a rendezvényterv „ Gombai Fesztivál „ -ként kerül 
meghirdetésre és a június 20-a mint „ Falunap „ külön.

Tasi Péter
Kérdezte, hogy a pénzkiállításnak ki a tulajdonosa?

Máté Józsefné
Elmondta, hogy Tóth Sándor tulajdonában lévő pénzek kerülnek kiállításra. A Rendőrséggel 
is felvette a kapcsolatot.

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy neves művészre van-e konkrét javaslat?

Máté Józsefné
Elmondta,  hogy  négy  műsor  iroda  adott  árajánlatot,  mindegyiknél  115.000.-Ft  körüli  az 
árajánlat  összege.  Kettő  műsor  kiválasztását  javasolja.  Gyerekeknek  bohózat  műsor,  és 
felnőtteknek más műsor, pl.: latin-amerikai zene.
Elmondta, hogy a helyi táncos csoportok megszűntek, lényegesen kevesebb színpadi fellépő 
lesz.
Kérdezte, hogy a kiállításra lehetne-e vásárolni 8-10 darab szpot lámpát?

Lehota Vilmos
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A kérdésre válaszként elmondta, hogy dologi kiadásról lévén szó, nem kell Képviselő-testületi 
döntés.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a  képviselők  részéről  további 
hozzászólás  nem  volt,  így  kérte,  hogy  aki  a  Gombai  Fesztivál  előkészítéséről  szóló 
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     78/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gombai 
Fesztivál előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a 

művelődés-szervezőt értesítse, s a programtervnek a Csiperkében, illetve a község 
honlapján történő megjelenésére a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2009. április 30
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

10. napirend

Egyebek

Javaslat a Gomba, Bercsényi utcai partfal leszakadásának helyreállításához vis maior 
támogatás igénylésére

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményen kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén szavazásra 
kérte a Képviselő-testületet. Kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     79/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Gomba, Bercsényi u. 32. sz. előtti partfal leszakadás vis maior káresemény 
helyreállításához  támogatás  igénylés”-re  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta.

1. A képviselő-testület a Gomba, Bercsényi u. 32. sz. előtti vis 
maior  káresemény  helyreállítása  céljából  a  VIS  MAIOR 
pályázat benyújtását támogatja. 

2. A  képviselő-testület  a  Bercsényi  utca  32.  sz.  előtti  partfal 
leszakadásának  helyreállításához  7.904.400,-  Ft  támogatást 
igényel,  és  saját  forrásként  –  figyelemmel  a  várható 
11.292.000,- Ft-os helyreállítási költségigényre – a költségek 
30  %-ának  megfelelő,  3.387.600,-  forintot  biztosít  a 
fejlesztési céltartalék terhére.

3. A  képviselő-testület  megbízza  a  GEOLASZT  Kft-t  (1112 
Budapest,  Kérő u.  20.)  a  pályázat  terveinek  elkészítésével, 
melynek  fedezetére  bruttó  96 ezer  Ft  előirányzatot  biztosít 
szintén a fejlesztési céltartalék terhére.

4. Az  önkormányzat  a  káreseményhez  kapcsolódóan 
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 Bercsényi  u.  32.  sz.  alatti,  és  az  utcában ezen 
ingatlan  után  elhelyezkedő  -  partfalomlással  érintett 
ingatlanok - megközelítését nem tudja 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 665 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 – a képviselő-testületi 
ülést követő napon – nyújtsa be.

Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat a Szemere Huba u. 7. szám alatti vis maior eseménnyel érintett ingatlan
tulajdonosainak elhelyezésére

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette  az  Ügyrendi  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.

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

Lehota Vilmos
Az előterjesztéshez hozzáfűzte, hogy az építéshatósági kolléga megnézi a házat, mivel el volt 
hanyagolva. A ház vízrendszerét nagyrészt újra kell építeni és a jármű bejárót is meg kell 
oldani, tisztasági meszelést kell végezni.
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  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     80/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a Szemere 
Huba  u.  7.  szám alatti  vis  maior  eseménnyel  érintett  ingatlan  tulajdonosainak 
elhelyezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Békési 
Norbert és Németh Klára Gomba, Szemere Huba u. 7. szám alatti 
lakosokat, illetve kiskorú gyermeküket 2009. május 10-től 2009. 
október  31-ig  terjedő időszakra  -  ismételt  ideiglenes  elhelyező 
határozattal - a Gomba, Jókai u. 21. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban lévő lakóingatlanban helyezze el. 

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

Javaslat a Bajcsy Zs. u. 7. szám alatti ingatlan ügyében benyújtott
kérelem elbírálására
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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.

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

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  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  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     81/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gomba, 
Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan ügyében benyújtott kérelem elbírálására tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület nem él 688/1 hrsz-ú, valóságban a Gomba, Bajcsy-Zs. u. 7. 
szám alatt lévő ingatlan megvásárlásának lehetőségével.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkormányzathoz 
kérelemmel  forduló  tulajdonost  az  1./  pontban  meghatározott  döntésről 
tájékoztassa.

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

                    
Javaslat a Liliom utcai ingatlanra érkezett vételi ajánlat(ok) elbírálására

Lehota Vilmos
Az értékelést végző Pénzügyi Bizottság véleményét kérdezte.

Lehoczki Zoltán
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  egyetlen  benyújtott  ajánlatot  érvényesnek,  a 
pályázatot eredményesnek nyilvánította.
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Lehota Vilmos
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság véleményét kérdezte.

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

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a C variációs határozati javaslatot elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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

     82/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
64/2009.  (III.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  érvényesnek,  a pályázatot eredményesnek 
nyilvánította.

2. A benyújtott ajánlat alapján a Képviselő-testület a 466 hrsz-ú ingatlan ½ 
tulajdoni  hányadára  vevőként  Paulovicz  Judit  budapesti  lakost  kijelöli 
bruttó 3 millió forintos vételáron

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről az 
ajánlattevőt 8 munkanapon belül értesítse, s az adás-vételi szerződést az 
önkormányzat nevében 2009. szeptember 10 -ig kösse meg.

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

Javaslat a 620/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan elidegenítésére

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

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  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  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     83/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 620/2 
hrsz-ú  önkormányzati  ingatlan  elidegenítésére  vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a vagyonrendeletben rögzített hatáskörében eljárva a 
620/2   helyrajzi  számú,  151  m2  területű,  100  %-ban  önkormányzati 
tulajdonban  lévő  ingatlannak  a  Gombai  Református  Egyházközség 
tulajdonában  lévő  1039/8  hrsz-ú,  390  m2  területű  ingatlannal  történő 
cseréjéhez  járul  hozzá  azzal,  hogy  az  ingatlanok  egyenértékűek. 
Egymással  szemben  a  feleknek  értékkiegyenlítésre  igényük  nincs.  Az 
ingatlanok értékét 189 ezer forintban határozzák meg. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
csereszerződést az önkormányzat nevébe aláírja

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

Javaslat a Katona József utca – Liliom utca sarkán lévő ingatlanrész
megvásárlására

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos előterjesztést az ülés előtt kapták meg a képviselők.
Kérdezte a hozzászólásokat, véleményeket. A képviselők a napirendi ponthoz kapcsolódóan 
észrevételt nem tettek, így a határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     84/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 455/2 
hrsz-ú  ingatlanból  megközelítően  360  m2  területű  ingatlanrész 
megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 455/2 hrsz-ú 
ingatlanból  megközelítően  360  m2  területű  ingatlanrész  megvásárlása 
érdekében a tulajdonossal történő egyeztetés után szerezze be az ingatlan 
értékére  vonatkozó ingatlanforgalmi  értékbecslést,  s  ha  az  értékbecslés 
alapján az ingatlan értéke a 400 e Ft-ot nem haladja meg, a Képviselő-
testület felhatalmazza polgármestert, hogy a tulajdonossal az adás-vételi 
szerződés megkötését készítse elő. 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
                    

Javaslat a Községháza akadálymentesítési pályázatának benyújtására

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos előterjesztést az ülés előtt kapták meg a képviselők.
Kérdezte a hozzászólásokat, véleményeket. 

Lehota Vilmos
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:

     85/2009. /IV.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Községháza akadálymentesítésére benyújtható pályázat beadására vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  KOMP-2009-4.5.3  „Egyenlő  esélyű  hozzáférés  a 
közszolgáltatásokhoz”  című  pályázati  felhívása  alapján  a  Községháza 
ügyfélszolgálattal  érintett  helyiségeinek akadálymentesítésére vonatkozó 
pályázat benyújtását határozza el.

2. A Képviselő-testület a pályázat önerejére és annak előkészítési költségeire 
az önkormányzat  2009.  évi  költségvetésében  a  Községháza  felújítására 
eredeti előirányzatként tervezett bruttó 4,2 millió forintot jelöli meg.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére.
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Határidő: 2009. július 15. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 17.52 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző    polgármester
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