
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2009. május 28-án megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
11/2009.(V.29.)  sz.  rendelet  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló módosított 
3/2009. (II.06.) sz. Képviselő-testületi rendelet módosításáról
12/2009.(V.29.)  sz. rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. 
rendelet módosításáról
13/2009.(V.29.) sz.  rendelet  a  Gomba  Község  területén  történt  utólagos  közműrákötések 
rendjéről 

Hozott határozatok:        
91/2009. (V.28.) számú határozattól     106/2009. (V.28.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-án 15.00
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 6 képviselő megjelent. Tasi Péter alpolgármester 
és Erdélyi Zsolt képviselő jelezte, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni, Szegedi Csaba 
képviselő  jelezte,  hogy  később  érkezik.   Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése 
határozatképes. 

Javasolta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kérte, hogy aki a napirendet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     91/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-i 
nyilvános ülés napirendjét a meghívóban foglaltak szerint elfogadta.

                       Határidő: azonnali
                       Felelős: Lehota Vilmos polgármester

N A P I R E N D E K:

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 a tanyagondnoki szolgálat kialakítására

Előterjesztő: polgármester

2



Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Javaslat  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  és  működési  szabályzata 
módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: jegyző
Véleményező: Szociális Bizottság

4. Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratainak további módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Beszámoló a község egészségügyi alap- és szakellátásáról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: egészségügyi szolgáltatók

jegyző
Véleményező: Szociális Bizottság

6. Javaslat a Gomba Község területén történő utólagos közműrákötések rendjéről 
szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. 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
A 2009. 17. hét – 2009. 21. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató írásban kiküldésre 
került  a  képviselők  részére,  a  május  22-e  utáni  eseményekkel  kapcsolatban  az  alábbiakat 
ismertette:
-  2009.  május  26-án  került  véglegesítésre  a  Gólyafészek  Óvoda  korszerűsítési  pályázata, 
illetve az útfelújítási pályázat.
-  2009.  május  27-én  birtokba  vette  az  önkormányzat  a  Bercsényi  u.  32.  szám alatt  lévő 
ingatlant.
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-  A  Civil  Szervezetek  Házában  elhelyezett  család  Jókai  u.  21.  szám  alá  történő 
átköltöztetésének egyetlen akadálya van, a szennyvízrákötés.

A polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeket, hozzászólásokat kérdezte. 

Fodor Béla
Kérdezte, hogy az Egészségháznál az indukciós hurkot mire használják?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  indukciós  hurok  a  hallókészülékesek  részére  biztosított  segítség,  a 
hallókészülékek többségét át  lehet  kapcsolni olyan indukciós hurokra,  ami tulajdonképpen 
egy antenna. 

Elmondta,  hogy  a  polgármesteri  tájékoztatóban  szereplő  tervezési  feladatokról  szóló 
tájékoztatót mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok álláspontjait kérdezte.

Lehoczki Zoltán
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.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén a 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

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

     92/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
tervezési feladatokról szóló tájékoztatót, és az alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  Szemők  Balázs  tér  beépítési  vázlattervének 
elkészítésére  300 eFt  +  Áfa  összegű fedezetet  biztosít  a  fejlesztési 
céltartalék terhére.

2. A  képviselő-testület  a  telefonközpont  áthelyezésének  tervezési 
feladataira  250  eFt  +  Áfa  összegű  fedezetet  biztosít  a  fejlesztési 
céltartalék terhére.

                       Határidő: értelemszerűen
                       Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző 
testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri  tájékoztatókat  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     93/2009. /V.28./ 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 a tanyagondnoki szolgálat kialakítására

Lehota Vilmos
A  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.
Kiegészítésként  elmondta,  hogy  ideiglenes  működési  engedély  esetén  is  megkaphatja  az 
önkormányzat a normatívát.

Szabó Gyula
Elmondta,  hogy az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot  és 
rendelet-tervezeteket elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  határozati  javaslatot  és  a 
rendelet-tervezeteket a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat.

Tóth József
Kérdezte, hogy a tanyagondnoki 260 órás alapképzést mennyi idő alatt lehet elvégezni?
Elmondta, valószínű, hogy nem fogja támogatni az előterjesztést, mert az a véleménye, hogy 
Felsőfarkasd viszonylatában gyakorlatilag a lakosságszámon van a hangsúly.
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Területrendezési tervvel kellene legelsőként lépni és a lakosság létszámát legalább a duplájára 
feltornázni,  mert  attól  a pillanattól  megéri  a településrészen közértet  működtetni,  megéri  a 
VOLÁN-nak kétszer annyi buszjáratot közlekedtetni.
A Tanyagondnoki  Szolgáltatás Szakmai Program 3.3.1 pontja alapján „ a tanyagondnok a 
személyszállítási feladatai között ellátja: A igénylők családi eseményekre történő szállítását, 
kórházi, idősek otthonai, stb. látogatás céljára történő szállítást.„ 
Megjegyezte, hogy Tetén 4-500 eFt.-ért lehet hétvégi házat venni, nem szeretne olyan irányba 
elmenni,  hogy esetleg  letelepüljenek  ott  olyan  családok,  akik  kihasználják  a  fent  említett 
lehetőséget.

Kósa Erzsébet Anikó
A kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy a 260 óra tanfolyam,  két  hónap.  A tanfolyam egy 
évben egyszer indul, februárban lehetett a jelentkezést benyújtani.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  betelepülést  olyan  módon  nem  lehet  irányítani,  hogy  a  jelenlegi 
körülmények között oda települjenek, habár ennek ellenére az utóbbi két éven belül érkezett 
oda  jó  egzisztenciával  rendelkező  fiatal  család  több  is.  Ha  ez  a  tendencia  folytatódik 
remélhető,  hogy  tovább  is  megy,  ahhoz  viszont  kemény  beruházásokra  van  szükség.  A 
beruházások magukkal vonják azt az igényt is, hogy nagyobb létszám legyen.
Ami nagyon segítene annak a településrésznek az életén az a Mende-Felsőfarkasd közötti 
útszakasz,  de  amíg  ez  nincsen,  addig  az  önkormányzat  szeretné  törvényes  módon  eljárva 
működtetni ezt a szolgálatot.
A túlzásoktól az önkormányzat fogja óvni egyrészt a szolgáltatás igénybevevőjét, másrészt 
pedig az igényeket kiszolgáló tanyagondnokot.

Kósa Erzsébet Anikó
A családi  eseményekre  történő  szállítással  kapcsolatos  felvetéssel  kapcsolatban  elmondta, 
hogy a Képviselő-testület által megalkotott rendelettel szabályozható, ugyanis ez a szociális 
rendelet  része,  amely  azt  mondja,  hogy  teljes  mértékben  térítésmentes  a  tanyagondnoki 
szolgálat  igénybevétele.  Ez  nem  jelenti  azt,  hogy  térítésmentesen  kell  minden  jellegű 
szolgáltatást biztosítani, mert igenis adott szolgáltatásoknál, látva, hogy arra mozdul, ott lehet 
korlátot tenni és ez már a kiegészítő tevékenységű szolgáltatás igénybevétele, ahol azt lehet 
mondani,  hogy a  tanyagondnoki  szolgálatra  biztosított  gépjármű  valamilyen  célra  történő 
igénybevétele km/Ft igénybevételi díjhoz kötött.

Tóth József
Megjegyezte,  hogy valóban  nincsenek olyan  eszközök az  önkormányzat  kezében,  hogy a 
lakosság létszámát növelje, viszont öt év alatt nem is tett az önkormányzat semmi lépést ez 
ügyben.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.  Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-
testületet. Aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatta, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással az alábbi döntést hozta:
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     94/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
tanyagondnoki szolgálat létrehozására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
a. a  községhez  tartozó  egyéb  belterületként  nyilvántartott 

Felsőfarkasd  és  Tetepuszta  lakosságának  ellátása  érdekében 
tanyagondnoki szolgálatot hoz létre,

b. a  szolgálat  működéséhez  szükséges  költségvetési  bevételi 
előirányzatok  biztosítása  érdekében  felhívja  a  polgármester 
figyelmét  -  a  feltételek  megteremtését  követő  -  normatíva 
igénylésre, 

c. a  normatív  támogatás  igénybevételi  lehetőségének  megnyíltáig  a 
szolgálat működéséhez szükséges személyi juttatásként 552 e Ft-ot, 
munkaadókat  terhelő  járulékokra  163 e  Ft-ot  és  dologi  kiadások 
előirányzatára 386 e Ft-ot az általános tartalék terhére biztosít,

d.  rendeletmódosítás  előkészítésére  kéri  fel  a  polgármestert  a 
szolgálat  létrehozása  érdekében,  melynek  során  indokolt  az 
önkormányzat engedélyezett létszámkeretének 1 fő tanyagondnoki 
munkakörrel  történő  növelése  miatt  az  önkormányzat  2009.  évi 
költségvetéséről  szóló  3/2009.  (II.06.)  sz.  rendelet,  a  szolgálat 
működésének  szabályozása  érdekében  a  szociális  igazgatásról  és 
ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. rendelet módosítása,

e. az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet 
módosítását  követően  pályázatot  ír  ki  tanyagondnoki  munkakör 
betöltésére a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal.

2. A Képviselő-testület a tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratában az alaptevékenységek közé a 
tanyagondnoki  szolgálat  felvételét  határozza  el,  s  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  változásoknak  az  alapító  okiraton  történő 
átvezetéséről a vonatkozó jogszabályok értelmében gondoskodjon.

3. A  Képviselő-testület  a  tanyagondnoki  szolgálat  működési  engedély 
iránti  kérelméhez  a  szolgálat  szakmai  programját  a  határozat  2.  sz. 
mellékletének  megfelelő  tartalommal  hagyja  jóvá,  s  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  arról  az  illetékes  módszertani  intézmény 
szakvéleményét szerezze be.

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges 
dokumentumok beszerzése után a tanyagondnoki szolgálat 2009. július 
1-től érvényes működési engedélyének megkéréséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte. Kérte, hogy aki a 
költségvetési rendelet módosítás tervezetében foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

7



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
11/2009. (V.29.) sz. rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2009. (II.06.) sz.
Képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
12/2009. (V.29.) sz. rendelete

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

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend
Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata módosításának 

jóváhagyására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság és a Szociális- és Gyámügyi Bizottság 
tárgyalta. A bizottságok véleményét kérte.

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

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

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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     95/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a polgármesteri hivatal 
szervezeti és működési szabályzatának módosítására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta.

1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását  2009.  július  1-i  hatállyal  a  határozat  1.  sz.  mellékletének  megfelelő 
egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

/ Időközben Szegedi Csaba képviselő megérkezett /

4. napirend
Javaslat a költségvetési szervek alapító okiratainak további módosítására

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

Szabó Gyula
Ismertette  az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
határozati javaslatokat elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  Képviselő-testület  2009.  április  23-án 
megtartott  ülésen  hozott  75/2009.  (IV.23.)  és  a  76/2009.  (IV.23.)  sz.  határozatok 
visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     96/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t
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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  2009.  április  23-án  megtartott  ülésen  hozott 
75/2009. (IV.23.) és a 76/2009. (IV.23.) sz. határozatait visszavonja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  módosításáról  szóló  határozati  javaslat 
támogatását  kérte.  Aki  a  határozati  javaslatban  foglaltattakkal  egyetértett,  kézfelemeléssel 
jelezte.

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

     97/2009. /V.28./ 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 Polgármesteri  Hivatal alapító okiratának módosító okiratát  a 
határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

2. A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatalnak  -  a  jelen  határozat  1./  pontjával 
módosított  -  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapító  okiratát  a  határozat  2.  sz. 
mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

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

Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosításáról szóló határozati javaslat támogatását 
kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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     98/2009. /V.28./ 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 Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító 
okiratát  a  határozat  1.  sz.  mellékletének  megfelelő  szövegezéssel 
jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvodának -  a  jelen határozat  1./ 
pontjával módosított  -  egységes szerkezetbe foglalt  alapító okiratát  a 
határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.

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

Határidő: 2009. június 2. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirend
Beszámoló a község egészségügyi alap- és szakellátásáról

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Schidt  György  háziorvost,  hogy  a  háziorvosi  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Schidt György
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Somogyi  Rozália  fogorvost,  hogy  a  fogászati  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Kérdezte Surmanné Nagy Krisztina védőnőt, hogy a védőnői szolgálat 2008. évi működéséről 
szóló tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Surmanné Nagy Krisztina
Elmondta, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy az  egészségügyi  szolgáltatók  által  készített  beszámolókat  a  Szociális-  és 
Gyámügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság elnökének véleményét kérte.
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Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  egészségügyi  szolgáltatók  által 
készített beszámolókat elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az egészségügyi  szolgáltatók  által  készített  beszámolókhoz  az  alábbi  szóbeli  kiegészítést 
tette:
A  fogorvosi  ellátás  tekintetében  remélhető,  hogy  megtalálásra  kerül  az  az  út,  hogy  a 
fogszabályozás tekintetében hová tartozik a település.
Ismertette,  hogy  Surmanné  Nagy  Krisztina  védőnő  babamasszázs  oktató  bizonyítványt 
szerzett.
Dr. Schidt György háziorvos beszámolójára reagálva megköszönte azt a köszönetet, amit a 
Képviselő-testület felé írt.

Tóth Sándor
Kérdezte, hogy az óvodában mikor kezdődik a fogászati szűrés?

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy az óvodai fogászati szűréssel kapcsolatban egyeztetések vannak folyamatban.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy beszámolókból az tűnik ki, hogy az egészségügyi ellátás jelen pillanatban 
nem küzd nagyobb problémákkal.
Megköszönte a 2009. május 15-én megtartott  Egészségnapon tanúsított  közreműködéseket, 
illetve azt a pályázati eredményt, melyet a GOM-BABA Klub nyert az egészségnapra, ez is az 
ellátás színvonalát emelheti a továbbiakban.

Kérdezte  a további hozzászólásokat,  véleményeket.  További  hozzászólás  nem lévén kérte, 
hogy  aki  a  község  egészségügyi  alap-  és  szakellátásáról  szóló  beszámolót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     99/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

    
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  község 
egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  község  egészségügyi  alap-  és  szakellátásáról  szóló 
beszámolót elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról az 
egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

Határidő: 2009. június 8.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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6. napirend
Javaslat a Gomba Község területén történő utólagos közműrákötések rendjéről szóló 

rendelet megalkotására

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

Szabó Gyula
Ismertette  az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  kapcsolódó 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

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

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
13/2009. (V.29.) sz. rendelete

a Gomba Község területén történt utólagos közműrákötések rendjéről

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

7. napirend
Egyebek

Javaslat a logopédiai ellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére a Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulással

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

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

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

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

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

     100/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai 
ellátásra  vonatkozó  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulással  történő megállapodás megkötésére  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  kezdeményezze  a 
Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulásnál  a 
Gólyafészek  Óvodának  a  logopédiai  ellátás  tekintetében  a  kistérségi  ellátásba 
való bekapcsolódását.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  szerződés, 
megállapodás önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a 0270/7. hrsz.-ú ingatlan részarány-tulajdon megvásárlására

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

Szabó Gyula
Elmondta,  hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez csatolt  „A” variációs határozati 
javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is az „A” variációs határozati javaslat 
elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé.
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Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén az „A” variációs határozati javaslatot javasolta 
elfogadásra a Képviselő-testület felé. Javasolta továbbá az „A” variációs határozati javaslat 1. 
pontjának szövegét „ az általános tartalék terhére „ szövegrésszel kiegészíteni.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás a képviselők részéről nem történt, 
így  az  előterjesztésben  szereplő  módosított  „A”  variációs  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:

     101/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

    
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  0270/7 
hrsz-ú ingatlan részarány-tulajdon megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  -  a  polgármesternek  az  önkormányzat  nevében  2009. 
március 12-én tett vételi ajánlatának megfelelően - úgy döntött, hogy a 0270/7 
hrsz-ú külterületi ingatlanban lévő 38,41 aranykorona értékű tulajdoni hányadot 
12.000.-  Ft/ak  értéken  összesen  460.920.-  Ft,  azaz  négyszázhatvanezer-
kilencszázhúsz forint  vételi áron megvásárolja Vincze Sándorné gombai lakostól 
az általános tartalék terhére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bejegyzési engedélyt 
és  kérelmet  küldje  meg  a  Monori  Körzeti  Földhivatal  Ingatlan-nyilvántartási 
Osztálya részére 2009. június 2-ig. 

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Mende Község Önkormányzat Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és 
Helyi Építési Szabályzatának részleges módosítása

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

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  lévén  az  előterjesztésben 
szereplő határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Aki a határozati  javaslatban foglaltakkal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     102/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzat  Képviselő Testülete egyetértve Mende Község 
Képviselő  Testületével,  elfogadja  és  támogatja  a  mendei  településrendezési 
eszközöknek az egyeztetési anyag szerinti részleges módosítását.

Gomba Község Képviselő Testülete a további egyeztetési eljárásban nem kíván 
részt venni.

Határidő: Azonnal, határozat megküldésével
Felelős: Polgármester

Főépítész

Javaslat a 2008. évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására

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

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

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

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  a 
képviselők részéről nem történt, így az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel 
szavazásra. Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     103/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
2008.évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  az önkormányzat  2008. évi közbeszerzéseinek statisztikai 
összegzését  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti  formában  és  tartalommal 
változtatás nélkül elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  statisztikai  összegzést  a 
Közbeszerzések Tanácsának határidőben küldje meg.

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

Bakó Pál gombai lakos haszonbérleti kérelme

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

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményen  kívüli  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte. 

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

104/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Bakó  Pál 
Gomba  Kölcsey  u.  20.  szám  alatti  lakos  haszonbérleti  kérelmét és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  Bakó Pál Gomba Kölcsey u. 20. szám alatti lakos részére a 
607/1 hrsz-ú 3191 m2 területű ingatlant 2009-es esztendőre 4.786 Ft.- összegű 
bérleti díjért haszonbérletbe adja.
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2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  haszonbérleti-
szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

TEUT pályázat benyújtás határozati javaslata

Lehota Vilmos
„  Gomba  község észak-nyugati  belterületi  úthálózatának   felújítása  „  elnevezésű  pályázat 
benyújtására  vonatkozó  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte. 

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

     105/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
86/2009.  (V.14.)  sz.  határozatában  a  Közép-Magyarországi 
Regionális  Fejlesztési  Tanács  „Települési  önkormányzati 
belterületi  közutak  felújításának,  korszerűsítésének  támogatása 
(TEUT)”  című  kiírására  pályázat  előkészítéséről  döntött  a 
hivatkozott  határozat  1.  pontjában  körülhatárolt  összefüggő 
úthálózat felújítására:

1. Gomba  Község  Önkormányzata  a  KMRFT-TEUT-2009 
kódszámú pályázati hirdetményére a pályázati útmutató alapján 
elkészített  -   86/2009.  (V.14.)  sz.  határozattal  körülhatárolt 
területre  -  a  „Gomba  Község  észak-nyugati  belterületi 
úthálózatának felújítása” elnevezésű pályázatot nyújtja be.  

2. A  képviselő-testület  az  1.  pontban  meghatározott  beruházás 
összköltségét 42.327.543 Ft-ban fogadja el, melyhez 22.327.543 
Ft  saját  forrást  biztosít  a  20.000.000.-  Ft-os  támogatási  igény 
mellé.

3. A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott saját forrásból 
327.543   Ft  önrészt  a  költségvetésében  céltartalékként 
meghatározott előirányzatból biztosít. 

4. A  képviselő-testület  a  további  22.000.000.-  Ft-os  saját  forrást 
beruházási  hitelből  kívánja  fedezni,  melyhez  hitelígérvénnyel 
rendelkezik a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezettől. 

5. A képviselő-testület  utasítja a polgármestert,  hogy a pályázatot 
legkésőbb  június  2-án  nyújtsa  be  a  Magyar  Államkincstár 
Közép-Magyarországi  Regionális  Igazgatóság  Állampénztári 
Iroda I. Pályázatos Támogatási Osztályára.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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CÉDE pályázat benyújtás határozati javaslata

Lehota Vilmos
A határozati  javaslat  2.  pontját  javasolta  kiegészíteni  az  alábbiak  szerint:  „  A képviselő-
testület az 1. pontban meghatározott beruházás összköltségét 33.800.000.- Ft-ban fogadja el, 
melyhez 13.800.000.- Ft saját forrást biztosít a 20.000.000.- Ft-os támogatási igény mellé. „
Kérte, hogy aki a kiegészített határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     106/2009. /V.28./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Gólyafészek  Óvoda  tornaszobájának  megépítését  és  az  óvoda 
belső  korszerűsítését  célul  tűzve  a  87/2009.  (V.14.)  sz. 
határozatában az „Önkormányzati fejlesztések támogatása területi 
kötöttség nélkül (CÉDE)”című kiírására pályázat előkészítéséről 
döntött.

1. Gomba  Község  Önkormányzata  a  KMRFT-CÉDE-2009 
kódszámú  pályázati  hirdetményére  a  pályázati  útmutató 
alapján  elkészített  -   87/2009.  (V.14.)  sz.  határozattal  célul 
tűzött  -  „Gombai  Gólyafészek  Óvoda  korszerűsítése” 
elnevezésű pályázatot nyújtja be.  

2. A képviselő-testület  az  1.  pontban meghatározott  beruházás 
összköltségét  33.800.000.-  Ft-ban  fogadja  el,  melyhez 
13.800.000.-  Ft  saját  forrást  biztosít  a  20.000.000.-  Ft-os 
támogatási igény mellé.

3. A képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott 13.800.000.- 
Ft  saját  forrást  a  költségvetésében  céltartalékként 
meghatározott előirányzatból biztosítja.

4. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
pályázatot  legkésőbb  június  2-án  nyújtsa  be  a  Magyar 
Államkincstár  Közép-Magyarországi  Regionális  Igazgatóság 
Állampénztári Iroda I. Pályázatos Támogatási Osztályára.

Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 16.45 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester
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