
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2009. június 25-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
14/2009.(VI.26.)  sz.  rendelet  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól
15/2009.(VI.26.)  sz.  rendelet  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009. 
(II.06.) sz. Képviselő-testületi rendelet módosításáról
16/2009.(VI.26.) sz.  rendelet  a  nyersanyagnormákról  és  a  megállapított  étkezési  térítési 
díjakról szóló 35/2008. (XII.30.) rendelet módosításáról
17/2009.(VI.26.)  sz.  rendelet  a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  4/2008.(II.06.) 
számú Képviselő-testületi rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
107/2009. (VI.25.) számú határozattól     132/2009. (VI.25.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-én 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 Szabó Gyula  képviselő jelezték,  hogy később érkeznek.  Tóth Sándor képviselő jelezte, 
hogy  a  mai  ülésen  nem  tud  részt  venni.  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:

     107/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2009.  június  25-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. A tanyagondnoki munkakörre benyújtott pályázatok elbírálása

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

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4. Javaslat  a  felsőoktatásban  résztvevők  ösztöndíjrendszeréről  szóló  rendelet 
megalkotására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Javaslat a logopédiai ellátás 2009. szeptember 1-jétől történő megszervezésére

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

6. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. A Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tájékoztatója  a  2008/2009-es  tanév  feladatainak  végrehajtásáról  és  a  2009/2010-es 
tanév előkészítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: fenntartó
Véleményező: valamennyi bizottság

8. Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év feladatainak 
végrehajtásáról

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

9. Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2009/2010-es nevelési évének előkészítéséről

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság
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10. Javaslat a Gólyafészek Óvoda maximális létszámának túllépésére

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

11. Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

12. Javaslat a Gólyafészek Óvoda nevelési programjának módosítására

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

13. Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Előterjesztő: intézményvezető
Előkészítő: --
Véleményező: Ügyrendi Bizottság

14. Tájékoztató az augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: művelődésszervező
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

15. Javaslat  az  önkormányzati  útfelújítási  program  kivitelezéséhez  kapcsolatos 
közbeszerzési eljárás lefolytatására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

16. Javaslat az önkormányzati beruházásokhoz szükséges forrás biztosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

17. Egyebek
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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. 22. hét – 2009. 25. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató írásban kiküldésre 
került  a  képviselők  részére,  a  2009.  25-26  hét  eseményeivel  kapcsolatban  az  alábbiakat 
ismertette:

Rendben lezajlott a 2009. évi Falunap. Az időjárás az utolsó tervezett produkció ráadásszáma 
után fordult  alkalmatlanra,  addig minden jelenlévő jól  tudta  magát  érezni  a hűvös júniusi 
szombaton. 

A  UPC  Telekom  illetékeseivel  hosszasan  egyeztetve  sikerülni  látszik  újratárgyalni  az 
úgynevezett  DolgozóNet szerződést.  Az új keretszerződés a mindenkor érvényes  lakossági 
adsl-tarifákból  10% kedvezményt  biztosít.  A  keretszerződés  működésének  feltétele,  hogy 
legalább öt előfizetés legyen igénybe véve általa   (jelenleg 12 előfizetés  van).  A változás 
július 1-jén lép életbe.

A  településrendezési  eszközök  módosítására  –  három  kivétellel  –  minden  szakhatóságtól 
visszaérkezett  a  válasz.  Dr.  Gajdos  István  településmérnök  cégvezető  és  Nyeste  László 
főépítész jelenlétében kerültek egyeztetésre a módosítási folyamat következő állomásai. Két 
szakhatóságtól  (Pest  Megyei  Földhivatal,  Kulturális  Örökségvédelmi  Hivatal)  személyes 
egyeztetést  kell kérni, két szakhatóság felé (Pest Megye Közgyűlése,  Bányakapitányság) a 
folyamat  szakaszát illetőleg korrekciós választ  kell  küldeni,  két  szakhatóság felé (Nemzeti 
Közlekedési  Hatóság,  Nemzeti  Hírközlési  Hatóság)  tervezői  választ  és  kiegészítést  kell 
küldeni.  A  folyamat  további  menetrendje  nagyban  függ  a  két  hivatalban  folytatott 
egyeztetéstől, azt követően a további érintett szakhatóságokat egyeztető tárgyalásra kell hívni, 
majd  ezt  követően  lehet  rendeletet  alkotni  a  folyamatot  jóváhagyó  állami  főépítészi  levél 
birtokában. Előre látható módon erre rendkívüli ülésen kerül sor, valamikor július második 
felében. 

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:

     108/2009. /VI.25./ 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
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2. napirend
A tanyagondnoki munkakörre benyújtott pályázatok elbírálása

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  tanyagondnoki  munkakör  betöltésére  hat  pályázat  érkezett  be.  Minden 
pályázó írásban értesítve lett a pályázatának elfogadásáról, másrészt arról, hogy a mai ülésen 
személyes  megjelenésre,  bemutatkozásra  van  lehetőség.  A  levében  leírásra  került,  hogy 
amennyiben  nem  egyeznek  bele  a  tanyagondnoki  munkakörre  kiírt  pályázat  nyílt 
tárgyalásához,  akkor  azt  jelezzék.  Egyik  pályázó  sem jelezte,  hogy  nem  egyezik  bele  a 
pályázatok nyílt ülésen történő tárgyalásához, tehát nyílt ülés keretében folytatódik tovább az 
ülés. 
A hat pályázó a pályázat beérkezési dátuma szerint: Mohai Zoltán, Kiss Tibor, Kis Rajmund, 
Prágay Attila, Horváth Ádám és Sinai Sándor.
A hat pályázó közül: Horváth Ádám, Kis Rajmund és Kiss Tibor jelent meg.
A bizottsági üléseken a pályázatokat megismerhette a Képviselő-testület. 
Kérdezte a jelenlévőket, hogy kívánnak-e bemutatkozni?

Kiss Tibor
Elmondta, hogy nem kíván bemutatkozni, mivel mindenki ismeri.

Kiss Rajmund
Elmondta, hogy szeretne néhány szót elmondani szakmai munkájáról, iskolai tanulmányairól, 
illetve az elképzeléseiről.
Iskolai  végzettsége:  Általános  Iskola  után  Gázvezeték-  és  készülékszerelő  szakmunkás 
bizonyítványt, érettségit, épületgépész technikus, ezután számítástechnikai szoftverüzemeltető 
képesítést szerzett.  Ezután polgári szolgálatot tett az Alberti Általános Iskolában. 2003-ban 
személygépjármű vezetői engedélyt szerzett. 2004-ben a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető 
Kft-hez került, ahol vízszerelő, gépkocsivezető munkakörben dolgozott. Ezután a Társasház 
Kezelő Bt-hez került, mint műszaki ügyintéző. Következő munkahelye a Gépész Plusz Kft.-
nél volt, ahol vízvezeték szerelő munkakörben dolgozott.
A  tanyagondnoki  szolgálatról  a  külterületen,  egy-egy  város,  illetve  község  helyi 
önkormányzati rendeletéből szerezett ismeretet.

Horvát Ádám
Elmondta,  hogy  a  tavalyi  év  során  fejezte  be  tanulmányait  a  Pécsi  Tudományegyetem 
Felnőttképzési  és  Emberi  Erőforrás  Fejlesztési  Kar  Művelődésszervező  szakán,  ahol 
Térségfejlesztő  szakirányon  tanult.  2009.  júniusában  pedig  a  Szegedi  Tudományegyetem 
Szociológiai Szakán fejezte be tanulmányait.
A  tanyagondnoki  munkakörre  azért  nyújtotta  be  pályázatát,  mivel  szeretne  olyan 
munkahelyen dolgozni, ahol más embereken tud segíteni. 

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
Kérdezte a képviselők hozzászólását, véleményét. 
Hozzászólás nem lévén szavazásra kérte a Képviselő-testületet, kérte, hogy aki Horvát Ádám 
tanyagondnoki munkakörre benyújtott pályázatát támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  2 
ellenszavazattal és 6 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     109/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

 
1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen 

szavazat  nélkül,  2  ellenszavazattal  és  6  tartózkodással  nem 
támogatta  Horváth  Ádám tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott 
pályázatát, elutasította. 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázót  a 
döntésről írásban tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  Kiss  Tibor  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott  pályázatát  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     110/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen 
szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  Kiss  Tibor 
tanyagondnoki munkakörre benyújtott pályázatát elfogadta. 

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

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  Kis  Rajmund tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott  pályázatát  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  2 
ellenszavazattal és 6 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     111/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen 
szavazat  nélkül,  2  ellenszavazattal  és  6  tartózkodással  nem 
támogatta  Kis  Rajmund  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott 
pályázatát. 

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázót  a 
döntésről írásban tájékoztassa.

Határidő: 2009. július 3.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki Mohai Zoltán tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott  pályázatát  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  4 
ellenszavazattal és 4 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     112/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen 
szavazat  nélkül,  4  ellenszavazattal  és  4  tartózkodással  nem 
támogatta  Mohai  Zoltán  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott 
pályázatát. 

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázót  a 
döntésről írásban tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  Prágay Attila  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott  pályázatát  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  3 
ellenszavazattal és 5 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     113/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen 
szavazat  nélkül,  3  ellenszavazattal  és  5  tartózkodással  nem 
támogatta  Prágay  Attila  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott 
pályázatát. 

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázót  a 
döntésről írásban tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  Sinai  Sándor  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott  pályázatát  támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen  szavazat  nélkül,  1 
ellenszavazattal és 7 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
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     114/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  igen 
szavazat  nélkül,  1  ellenszavazattal  és  7  tartózkodással  nem 
támogatta  Sinai  Sándor  tanyagondnoki  munkakörre  benyújtott 
pályázatát. 

2. A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  pályázót  a 
döntésről írásban tájékoztassa.

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

Lehota Vilmos
Megállapította  a  pályázat  eredményét,  mely  szerint  Kiss  Tibor  tanyagondnoki  munkakör 
betöltésére benyújtott pályázatát támogatta a Képviselő-testület.

Kósa Erzsébet Anikó
Ismertette, hogy a közalkalmazotti törvény alapján kerül sor a tanyagondnok kinevezésére, 
majd az előterjesztésben szereplő „B” variációs határozati javaslatot olvasta fel.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a „B” variációs határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     115/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megvitatta  a  tanyagondnoki 
munkakörre beérkezett pályázatokat, s az alábbi döntést hozta:

1. A  képviselő-testület  a  tanyagondnoki  munkakörre  kiírt  pályázati  eljárást 
eredményesnek nyilvánítja, s a munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  83/A  §-a  alapján  Kiss  Tibor  gombai  lakost 
tanyagondnok   munkakörbe,  határozatlan  időtartamra  2009.  július  1-i  hatállyal 
kinevezi.

2. A  képviselő-testület  Kiss  Tibor  tanyagondnok  garantált  illetményét  -  figyelembe 
vehető közalkalmazotti jogviszonya és legmagasabb iskolai végzettsége alapján - B 
fizetési osztály 05 fizetési fokozatának megfelelően 82.400.-Ft-ban határozza meg. 

3. A képviselő-testület a folyamatos gépjárművezetői feladatok ellátására tekintettel a 
2. pontban meghatározott garantált illetményen felül bruttó 5.000.- Ft/hó munkáltatói 
döntésen alapuló illetményt határoz meg az 1. pont alapján kinevezett tanyagondnok 
számára.

4. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  kinevezett  tanyagondnok 
tanyagondnoki  képzésre  történő  jelentkezése  érdekében  a  szükséges  intézkedést 
tegye meg.
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3. napirend
Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak 

módosítására és a 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására

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

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

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

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt 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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     116/2009. /VI.25./ 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)     
     felhalmozási célú központi támogatás +4.759
     felhalmozási és tőke jellegű bevételek + 12.600
     működési célú központosított támogatás + 559
     felhalmozási célú támogatás értékű bevételek - 1.146
     személyi juttatás +552
     munkaadókat terhelő járulékok +163
     dologi kiadás +33
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     Beruházások + 2.109
     Felújítás +8.484
     társadalom és szociálpolitikai juttatások +559
     támogatás értékű felhalmozási célú kiadás +956
     általános tartalék -2.110
     Céltartalék +6.026

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

4. napirend
Javaslat a felsőoktatásban résztvevők ösztöndíjrendszeréről szóló rendelet 

megalkotására

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.

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

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy a Pénzügyi  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 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
14/2009. (VI.26.) sz. rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend
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Javaslat a logopédiai ellátás 2009. szeptember 1-jétől történő megszervezésére

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 elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta, hogy 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.

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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     117/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai ellátás 
2009. szeptember 1-től történő megszervezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést 
hozta:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek 
Óvoda alapfeladataként meghatározott logopédiai ellátás tekintetében a 
megyei  fejlesztési tervvel történő összhang megteremtése érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

2. A  képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvodában  a  logopédiai  ellátás 
személyi  feltételeinek  megteremtése  érdekében 2009. szeptember  1-től 
egy  részmunkaidős  (napi  4  órás)  pedagógus  álláshely  létrehozását 
határozta el.

3. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  2. 
pontjában rögzített döntése alapján készítse elő az önkormányzat 2009. 
évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását. 

4. A  képviselő-testület  a  költségvetési  rendelet  módosítását  követő 
időponttal  hatalmazza  fel  az  intézményvezetőt,  hogy  a  munkakör 
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás megjelentetéséről gondoskodjon.

5. A  képviselő-testület  -  amennyiben  az  igénylés  minden  jogszabályi 
feltétele  teljesül  -  a  logopédiai  ellátásra  tekintettel  az  önkormányzatot 
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2009-re  megillető  normatíva  utólagos  elszámolására  kéri  fel  a 
polgármestert, 

6. A  képviselő-testület  indokoltnak  tartja  a  Gólyafészek  Óvoda  alapító 
okiratának további módosítását.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

6. napirend
Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

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

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

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

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  szintén  elfogadásra  javasolta  az  előterjesztésben 
szereplő rendelet-tervezeteket a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
kérte,  hogy  aki  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009.(II.06.)  sz. 
Képviselő-testületi rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
15/2009. (VI.26.) sz. rendelete

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

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az ÁFA törvény változása  miatt  a  gyermekétkeztetés  hatálybaléptetése  is 
2009. július 01. lenne és nem szeptember 01.
Kérte,  hogy aki  a  nyersanyagnormákról  és  a  megállapított  étkezési  térítési  díjakról  szóló 
35/2008. (XII.30.) sz. rendelet módosítását támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
16/2009. (VI.25.) sz. rendelete

a nyersanyagnormákról és a megállapított étkezési térítési díjakról szóló
35/2008. (XII.30.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.06.) sz. Képviselő-testületi rendelet 
módosítására  vonatkozó  rendelet-tervezetet  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának
17/2009.(VI.25.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.06.) számú
Képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

7. napirend
A Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

tájékoztatója a 2008/2009-es tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2009/2010-es tanév 
előkészítéséről

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette az Ügyrendi Bizottság álláspontját, mely szerint a tájékoztatót elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testület felé.

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

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

14



Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További 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:
 

     118/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Fáy 
András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
tájékoztatóját a 2008/2009-es tanév feladatainak végrehajtásáról, és a 2009/2010-
es tanév előkészítéséről és az alábbi határozatot hozta:

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

fenntartót értesítse.

Határidő: 2009. július 10.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

8. napirend
Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról

Lehota Vilmos
Kérdezte a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét,  Dr. Zimonyi Károlynét, hogy az írásos 
beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi Bizottság 
elnökének véleményét kérdezte.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy a Gólyafészek Óvoda 2008/2009-es nevelési év feladatainak végrehajtásáról 
szóló beszámolót az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás 
nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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     119/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
beszámolóját a 2008/2009-es nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta

Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné

9. napirend
Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2009/2010-es nevelési évének előkészítéséről

Lehota Vilmos
Kérdezte a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét,  Dr. Zimonyi Károlynét, hogy az írásos 
tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítése?

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi Bizottság 
elnökének véleményét kérdezte.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  a  Gólyafészek  Óvoda  2009/2010-es  nevelési  év  előkészítéséről  szóló 
tájékoztatót az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás 
nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     120/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
tájékoztatóját a 2009/2010-es nevelési évről és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a tájékoztatót elfogadta
Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Dr. Zimonyi Károlyné

10. napirend
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Javaslat a Gólyafészek Óvoda maximális létszámának túllépésére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A 
bizottság elnökének véleményét kérte.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás 
nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     121/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
nevelési maximális gyermeklétszám túllépésének engedélyezésére előterjesztett javaslatot,  és 
az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  mint  a  Gólyafészek  Óvoda 
fenntartója  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  nyújtson  be  kérelmet  az  Oktatási 
Hivatalhoz, hogy a 2009/2010-es tanévben engedélyezze a Gólyafészek Óvodában a 
maximális létszám 20%-kal történő túllépését.

Határidő: 2009. június 30
Felelős:   Lehota Vilmos

11. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására

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.
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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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     122/2009. /VI.25./ 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

12. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda nevelési programjának módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az Ügyrendi Bizottság 
elnökének véleményét kérdezte.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás 
nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
 

     123/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
nevelési programjának módosítását, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a program módosítását elfogadta.
2. A Képviselő-testület  felkéri az intézmény vezetését,  hogy a módosítások érdekében 

tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné

13. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Lehota Vilmos
A napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság véleményezte. A bizottság elnökének hozzászólását 
kérte.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte az Ügyrendi Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat. Hozzászólás nem lévén 
kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     124/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
Szevezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a javaslatot elfogadta
2. A Képviselő-testület  felkéri az intézmény vezetését,  hogy a módosítások érdekében 

tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő:  értelemszerűen
Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné

14. napirend
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Tájékoztató az augusztus 20-i ünnepség előkészítéséről

Lehota Vilmos
Kérdezte Máté Józsefné művelődésszervezőt,  hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése?

Máté Józsefné
Elmondta,  hogy  az írásos  tájékoztató  anyag  elkészítésére  vonatkozó  felkérést  nagyon 
szerencsétlen időpontban kapta meg, mivel teljesen a Falunap szervezésével volt elfoglalva. A 
tájékoztatóból sok minden kimaradt, például az, hogy augusztus 20-án 10.30 órakor lesz az 
ünnepély a Református Templomban, az ünnepi beszédet Kósa Erzsébet Anikó jegyző fogja 
mondani. Az ünnepi műsort a Gomb Színpad tagjai fogják felolvasni. A katolikus lelkészt 
meg fogja keresni.

Lehota Vilmos
Az előterjesztést véleményező Pénzügyi Bizottság elnökének a hozzászólását kérte.

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-
testület felé.
A  bizottsági  ülésen  felmerült  a  kérdés,  hogy  a  Képviselő-testület  munkatervébe  kell-e 
egyáltalán  a  „  Tájékoztató  az  augusztus  20-i  ünnepség  előkészítéséről  „  napirendi  pont? 
Amennyiben igen, akkor a tájékoztatónak a művelődés-szervező által szóban elmondottakat 
tartalmaznia kell.
Egyéni  képviselői  véleményként  elmondta,  hogy  amennyiben  a  három  kiemelt  ünnep 
előkészítéséről  szóló  beszámoló  az  előző  ülésen  kerül  tárgyalásra,  akkor  maradjon  a 
munkatervben, erről a művelődés-szervező legyen tájékoztatva. 

Máté Józsefné
Kérdezte,  hogy lehetséges  lenne-e,  hogy amikor  beszámol az egész éves munkáról,  akkor 
részletezné ki az állami ünnepeket, mert ezeket a részeket akkor is tudja már. Nem kellene a 
Képviselő-testületnek az ünnep előtt külön napirendi pontban tárgyalni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  önkormányzati  szervezésben  megvalósuló  rendezvények  majd  a 
novemberi ülés napirendjeként kerülnek tárgyalásra.
Kérdezte a további hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy további hozzászólás nem volt, így 
kérte,  hogy  aki  az  írásos  beszámolót  és  a  szóban  elhangzott  tájékoztatót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

125/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az augusztus 
20-i ünnepség előkészítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
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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. július 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

15. napirend
Javaslat az önkormányzati útfelújítási program kivitelezéséhez kapcsolatos 

közbeszerzési eljárás lefolytatására

Lehota Vilmos
A napirendi ponthoz kiegészítésként elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, 
hogy több közbeszerzési tanácsadó cég kerüljön megkeresésre. Új ajánlat azóta nem érkezett. 
A  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  előterjesztést  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
A tanácsadó szakértői díjként a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződés 
nettó ellenértékének 0.8%-át számítja fel. A bizottsági ülésen tárgyalták, hogy az összegnek 
nincs-e egy minimum forintban kifejezett értéke?
Hosszas  tanácskozás  után  a  bizottság  elfogadta  azokat  az  indokokat,  ami  az  egy személy 
kiválasztásához hozzájárult, ugyanakkor mindenképpen magyarázatra szorul, hogy miért nem 
több ajánlat közül választott a Képviselő-testület és erre mindenképpen ki kell térni.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  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
Elmondta,  hogy  a  már  korábbi  közbeszerzés  kapcsán  közreműködő  MIX-Tour  Bt-től  az 
ajánlat az ülés kezdetéig nem érkezett meg.
Azzal is indokolható, hogy Földesiné Töpper Ilona kerüljön megbízásra, mivel munkájával az 
előző megbízók meg voltak elégedve.

Lehoczki Zoltán
Kérdezte,  hogy  a  keret-megállapodásos  közbeszerzési  eljárás  azt  jelenti,  hogy  x  méter 
szegélykőnek mennyi az átlagára, egyenként adnak rá egységárat?
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  munkanemekre  lenne  kérve  árajánlat  és  azért  keret-megállapodásos 
közbeszerzési eljárás, mert az eredményeképpen keret-megállapodás megkötésére kerülne sor 
a nyertessel, vagy nyertesekkel, mert arra is van lehetőség, hogy több nyertest hirdessen az 
eljárás végén az önkormányzat és őket tudja megbízni egy bizonyos időintervallumon belül és 
bizonyos megbízási összeghatárokon belül.
Az előterjesztésben szereplő határozati  javaslat csak a közbeszerzési  tanácsadó megbízását 
tartalmazza, meg kell határozni azt az összeget, ami az önkormányzat számára előnyösnek 
tekinthető.  A tervezett  útfelújítás szegéllyel  együtt  nagyságrendileg 140 M Ft alatt  marad. 
Javasolta 1.100.000.-Ft-ban meghatározni azt a bruttó keretet,  amiben szerződést köthet az 
önkormányzat a TOPIL Bt.-vel.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy 1.200.000.-Ft-ban legyen meghatározva a keret.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  Tekintettel  arra,  hogy  a  képviselők  részéről  további 
hozzászólás nem volt, így kérte, hogy aki a módosított határozati javaslatot,  melynek a 3./ 
pontja  akként  szól,  hogy  a  „  A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
közbeszerzési szakértővel az 1./ pontban nevesített eljárás lefolytatására vonatkozó szerződést 
maximum  1,2  millió  forint  szakértői  díj  meghatározásával  kösse  meg.„  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

126/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati  útfelújítási  program  kivitelezéséhez  kapcsolódó 
közbeszerzési  eljárás  lefolytatására  tett  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  az  útfelújítás  kivitelezőjének  kiválasztására 
keret-megállapodásos  közbeszerzési  eljárás  lefolytatását  határozza 
el közbeszerzési szakértő bevonásával

2. A képviselő-testület  közbeszerzési  szakértőként  Földesiné Töpper 
Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadót kéri fel.

3. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
közbeszerzési  szakértővel  az  1./  pontban  nevesített  eljárás 
lefolytatására  vonatkozó  szerződést  maximum  1,2  millió  forint 
szakértői díj meghatározásával kösse meg. 

  Határidő: értelemszerűen
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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16. napirend
Javaslat az önkormányzati beruházásokhoz szükséges forrás biztosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést  valamennyi  bizottság véleményezte.  Az ülés előtt  egy új 
határozati javaslat került a képviselők elé. A bizottságok elnökeinek hozzászólását kérte.

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

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

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

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy célszerű, hogy ne két ütemben vegyen fel az önkormányzat hitelt, úgy nem 
biztos,  hogy  versenyképes  lenne.  A  hitelfelvételhez  tartozó,  az  éves  költségvetésekben 
biztosítható  adósságszolgálati  kötelezettségvállalás  17  M  Ft-ban  meghatározott  összege 
szintén elfogadható. 

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  a  4-ik  ponttal  kiegészített  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:

127/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati  beruházásokhoz  szükséges  forrás  biztosítására  tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület 200 millió forintos nagyságrendben határozza 
meg  a  fejlesztési  elképzelések  megvalósításához  szükséges 
beruházási hitel legmagasabb értékét.

2. A képviselő-testület az 1. pontban rögzített hitelfelvételhez tartozó, 
az  éves  költségvetésekben  biztosítható  adósságszolgálati 
kötelezettségvállalás  legmagasabb  összegét  17  millió  forintban 
határozza meg.
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3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási hitel 
felvételéhez  szükséges  közbeszerzési  eljárást  hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó közreműködésével készítse elő. 

4. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
beruházási hitel felvételre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása 
érdekében  Földesiné  Töpper  Ilona  közbeszerzési  szakértővel  a 
szerződést  készítse  elő,  s  azt  jóváhagyásra  terjessze  a  képviselő-
testület elé.

  Határidő: értelemszerűen
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

               
/ Időközben Tasi Péter alpolgármester megérkezett /

17. napirend
Egyebek

Javaslat az iskolafenntartóval kötött megállapodás kiegészítésére és 
a 2008. évi támogatás maradványának felhasználására

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.

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,  ugyanakkor  az  előterjesztésben  foglaltak  alapján  a  napirend 
továbbtárgyalását kérte.
A kiegészítés B pontban szerepel az a bizonyos plusz kitétel. Azt javasolják az előterjesztők, 
hogy 10%-ban legyenek maximálva a felhalmozás jellegű kiadások mind a két esetben és ez 
összefügg azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban meghatározott 3.974 e Ft 
nem megfelelően felhasznált támogatási összeg visszatérítését kezdeményezi. 

Fontosnak  tartja  megvizsgálni,  hogy  mi  az,  amit  korábban  értettek  a  megállapodáson,  ki 
milyen  tartalmat  gondolt  bele.  Amennyiben  a  fenntartó  kérelmezte  volna,  hogy  ezek  az 
összegek kerülhessenek úgy felhasználásra, hogy vagyont képezzen belőle az Egyházközség, 
akkor a személyes véleménye az, hogy hozzá tud járulni. Kellemetlen, hogy az átutalt összeg 
visszakérésre kerül.
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Tóth József
Elmondta,  hogy  úgy  gondolja,  hogy  a  megállapodás  teljesen  egyértelmű  és  számára 
elfogadható.  Tavaly  év  végén  felhívta  a  figyelmet,  hogy  szerencsés  lenne  minél  jobban 
kihasználni a szabadidős tevékenységre átutalt támogatást, mert azt vissza kell fizetni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  a  módosítás  mely  most  a  képviselők  előtt  van,  az  azért  kellett,  hogy 
megszülessen,  mert  egyrészt  áprilisban  úgy  határozott  a  Képviselő-testület,  hogy 
kezdeményezze  a  módosítást,  másrészt  pedig  azért,  mert  nem  teljesen  egyértelmű  az 
elszámolás  módja.  Az  eredeti  megállapodás  egyértelműen  rögzíti,  hogy  a  gyermekek 
művészeti  képzésére,  valamint  a  tanórán  kívüli  sport  és  szabadidős  tevékenységére  ad  a 
Képviselő-testület  10-10  %-ot.  Ugyanakkor  azt  mondja,  hogy  az  oktatási  tevékenységről 
kiállított számla ellenében. A tevékenység a művészetoktatás területén megvalósult, a sport és 
szabadidős tevékenység oldalán nem teljes egészében.

Szegedi Csaba
Véleményezte, hogy jó dolog, hogy ez az összeg egyben megvan és nem arról kell beszélni, 
hogy annak egy része nem kidolgozott  konstrukciók szerint  felhasználásra  került,  mert  ha 
visszatérítésre  kerül,  akkor  ezen  a  sport  és  szabadidős  tevékenységen  belül  kerül 
felhasználásra.

Erdélyi Zsolt
Megjegyezte, hogy a cél nemes, de 3.974 e Ft összegből, sőt a többszöröséből sem lehet a 
sportpályát megvalósítani.
Javasolta, hogy az összeget továbbra is ezen az alapon kellene hagyni és a következő év 10 
%-ához hozzárakni és visszajuttatni.

Tóth József
Véleményezte,  hogy  az  el  nem  költött  pénzt  mindenféleképpen  vissza  kell  juttatni  az 
önkormányzathoz és az önkormányzatnak kell ezt a pénzt pályaépítésre fordítani. Senki nem 
mondhatja azt, hogy az iskola jobb lehetőségekkel előbb tud megépíteni egy pályát, mint az 
önkormányzat.
Kérdése, hogy az önkormányzat  fel  tudja-e használni az idén a pénzt,  mert  ha nem tudja, 
akkor ne kerüljön visszakérésre, hanem a jövő évi támogatás legyen ezen összeggel kevesebb.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy ha az összeg visszakérésre kerül, akkor az önkormányzatnak kell ezen a sport 
és szabadidős tevékenység támogatásán belül megfelelő helyet találni.
Mi  volt  a  szándék  a  megállapodás  megkötésekor?  Akkor  azt  gondolta,  hogy  hacsak 
valamilyen hibás felhasználás nem történik, akkor ezek az összegek minden évben átutalásra 
kerülnek az önkormányzat részéről a fenntartó felé. Ha az a cél, hogy a sport és szabadidős 
tevékenység megvalósulhasson iskolán belül, akkor azt támogatja. A megállapodás szerint ezt 
egy költségvetési kiegyensúlyozásnak tekinti.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy amennyiben a határozati javaslatot támogatja a Képviselő-testület és az az 
összeg az önkormányzathoz visszakerül, akkor ennek felhasználására mindenképpen hoz egy 
javaslatot a következő Képviselő-testületi ülésre.
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Kérdezte a további hozzászólásokat. Tekintettel arra, hogy további hozzászólás nem volt, így 
kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  2 
ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:

128/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai 
Református  Egyházközséggel  mint  iskolafenntartóval  kötött  megállapodás 
kiegészítésére  és  a  2008.  évi  támogatás  maradványának  felhasználására  tett 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  felek  között  érvényben  lévő  megállapodás  V. 
fejezetének  3.  a)  pontja  alapján  a  72/2009.  (IV.23.)  számú  képviselő-
testületi  határozat  2.  pontjában  rögzített  3.974  eFt  nem  megfelelően 
felhasznált támogatási összeg visszatérítését kezdeményezi.

 
2. A képviselő-testület  a  felek  között  érvényben  lévő,  a  63/2007.  (VI.21.) 

számú képviselő-testületi határozattal  elfogadott  megállapodás 
kiegészítésének  tervezetét  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerinti 
szövegezéssel fogadja el.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Gombai 
Református  Egyházközséget  értesítse,  továbbá  felhatalmazza  a 
polgármestert,  hogy  a  határozat  2.  pontjával  elfogadott,  a  határozat  1. 
számú  melléklete  szerinti  megállapodás  kiegészítést  Gomba  Község 
Önkormányzata nevében aláírja.

  Határidő: értelemszerűen
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

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

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

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  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  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  a  határozati  javaslattal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

129/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

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

1. A  Képviselő-testület  a  SOM-KE  Dental  Kft-vel  és  a  Dr.  Schidt 
Egészségügyi  Bt-vel  kötött  szerződés  5.  sz.  mellékletét  képező -  az 
egészségügyi  szolgáltató  által  fizetendő  rezsi-  és  egyéb  költségek 
hozzájárulásáról szóló - a megállapodás 2./ pontjában rögzített összeg 
módosítását 2009. december 31-ig nem kezdeményezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2008. november 1-
től 2009. októbrer 31-ig terjedő egy éves időszak tapasztalati adatain 
nyugvó  költségszámítás  alapján  az  egészségügyi  szolgáltatók  által 
2010. január 1-től fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatát  a 2010. évi 
költségvetési koncepció tárgyalásának időpontjáig készítse elő.

Határidő: 2009. november 12.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  Monori  Városi  Rendőrkapitányság  vezetője  kéréssel  fordult  az 
önkormányzathoz.  Az  internet  okozta  veszélyekre  felhívó  kiadványokat  készítenek  elő 
elsősorban a 12 – 18 éves korosztályba tartozó gyermekeket szeretnék megvédeni ezektől a 
veszélyektől. Ehhez a kiadványhoz kérnek támogatást. 
Javasolta a megszövegezett határozati javaslat szerint 40.000.-Ft. támogatás biztosítását.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Kérdezte, hogy hogyan jut el a 12-18 éves gombai gyermekekhez ez a kiadvány? Javasolta 
elektronikus úton is eljuttatni.
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Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  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:

130/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Monori  Városi  Rendőrkapitányság  által  tervezett  kiadvány 
nyomdaköltségeihez történő hozzájárulásról szóló támogatási javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a Monori Rendőrkapitányság részére  40.000.- Ft 
támogatást biztosít az általános tartalék terhére, mellyel a 12-18 éves 
korosztályba  tartozó  gombai  gyermekekre  tekintettel  az  internet 
veszélyeit tartalmazó kiadvány  kiadásához járul hozzá.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás 
átutalásáról gondoskodjon.

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

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Monorra vezető út mellett (hrsz 248/4-17) gazdasági terület kijelölése és 
beépítése  van tervezve.  A területen  – kevés  kivételtől  eltekintve  – nem lehet  használható 
vételi  opciót  szerezni,  így  a  terület  átsorolása  nem tűnik  indokoltnak,  mivel  mindenki  a 
jelenlegi  (MT  –  hagyományos  termelő  övezet  tanyás  beépítési  lehetőséggel)  övezeti 
besorolásnak megfelelően szeretné használni az ingatlanát. 
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben a közeljövőben megtartandó egyeztető 
tárgyalásig  az  ingatlanok  tulajdonosaival  nem  sikerül  településrendezési  szerződésben 
rendezni a jövőbeli használati szándékot, a terület övezeti besorolásán ne legyen változtatva.
Kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezte.

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

131/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Gomba  Község 
településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási 
tervének módosítása során - a 0248/4-17 hrsz-ú földrészletek  tekintetében 
-  felülvizsgálta  a  településszerkezet  és  szabályozás  módosításának 
keretében  a  terület-felhasználási  változásokra  korábban  tett  módosítási 
indítványát, és az alábbi határozatot hozta:

28



1. A  Képviselő-testület  a  0248/4-17  hrsz-ú  földrészletek  területi 
besorolásának  módosítási  szándékától  eláll  abban  az  esetben, 
amennyiben az ingatlanok tulajdonosaival 2009. július 15. napjáig nem 
sikerül településrendezési szerződésben rögzíteni a határozattal érintett 
területre  vonatkozó  olyan  jövőbeli  használati  szándékot,  mely 
indokolja az övezeti besorolás módosításának szükségességét. 

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

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy megérkezett az önkormányzat számlájára az egészségház akadálymentesítési 
pályázatának állami támogatása, 9.851 eFt. Lehetőség van, hogy a tavaly pont a beruházás 
miatt felvett 8 M Ft beruházási hitel teljes egészében visszafizetésre kerüljön, a maradék 3,5 
M Ft van még teherként. 
Felhatalmazást  kért  arra,  hogy a  beruházási  hitel  visszafizetésre  kerüljön,  ne  húzódjon el 
évvégéig.
Kérte, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

132/2009. /VI.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

A  Képviselő-testület  az  egészségház  felújításának  sajátforrás 
fedezeteként  a  109/2008.  (VIII.04.)  sz.  határozat  alapján  felvett 
beruházási  hitelből  fennálló  tőketartozás  egyösszegű  visszafizetését 
határozta el.

Határidő:   azonnali
Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.08 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző  polgármester
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