
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2009. november 19-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
26/2009.(XI.20.)  sz.  rendelet  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  lakbérének 
mértékéről, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008.(IV.25.) 
sz. rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
218/2009. (XI.19.) számú határozattól     234/2009. (XI.19.) sz. határozatig

1



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2009. november 19-én 
15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak: jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt,  érdeklődő 
állampolgárt.  Megállapította,  hogy az ülésen 5 képviselő megjelent.  Fodor Béla  képviselő 
jelezte, hogy a mai ülésen nem tud részt venni, Tasi Péter alpolgármester, Szabó Gyula és 
Tóth Sándor képviselők jelezték, hogy később érkeznek. Megállapította, hogy a Képviselő-
testület ülése határozatképes. 

A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetett javaslatot ismertette, mely szerint a 7-es napirendhez 
kapcsolódóan  legyen  egy  bejárás  az  ülést  megelőzően.  Kérdezte  az  indítványozót,  hogy 
fenntartja-e a javaslatát?

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a bejárásra akkor kerüljön sor, amikor minden képviselő részt tud venni.

Lehota Vilmos
Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását.  Kérte,  aki  azzal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     218/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. november 19-i 
nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

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
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2. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3. Javaslat az önkormányzat 2010. évi koncepciójára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint a nem 
lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  bérletéről  szóló  13/2008.  (IV.  25.)  rendelet 
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Egészségügyi szolgáltatók költségtérítése
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

6. Tájékoztató a Főzőkonyha működéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

7. Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: --
Véleményező: valamennyi bizottság

8. 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
Elmondta, hogy a 2009. 44. hét – 2009. 46. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  eseményeivel 
kapcsolatban az alábbiakat ismertette:

- Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértő és a könyvvizsgáló megbízási szerződése 2009. 
december  31-én  lejár.  Javasolta  a  meglévő  szerződés  hatályát  2010.  december  31. 
napjáig meghosszabbítani.

-  Tóth  Tibor  aláírta  a  0298/4  hrsz-ú,  szántóként  nyilvántartott  ingatlan  adásvételi 
szerződését, a meghatározott 100.000,- Ft vételárat a házipénztárba befizette. 
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- A ProPégió Nonprofit Közhasznú Kft-től megérkezett a Szemere Huba utcai vis maior 
támogatás elszámolásával kapcsolatos tájékoztatás. A polgári védelmi költségek között a 
nyolcórás  foglalkoztatásban  lévők  védelmi  tevékenységével  kapcsolatos  aznapi 
munkabérét  nem ismerték el annak ellenére, hogy többségük szabadságát töltötte. Az 
ügyben a támogatási igény csökkentése miatt döntésre van szükség.

- A Szociálpolitikai Kerekasztal ülése tárgyalta a 2010. évi közfoglalkoztatási tervnek a 
Képviselő-testület  által  októberben  elfogadott  tervezetét,  amelyet  jóváhagyott.  A 
kerekasztal segítségét kérte a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány által közvetített EU 
élelmiszersegély  kiosztásában.  A  korábbi  gyakorlattól  eltérően  felkérésre  kerültek  a 
településen működő intézmények,  szervezetek,  csoportok,  hogy tegyenek javaslatot  a 
három rászorultsági kategóriába eső személyekre, hogy a Polgármesteri Hivatal szociális 
látókörében  nem  lévő  jogosultak  is  kaphassanak  a  térítésmentes  természetbeni 
támogatásból. 

- Gazdálkodási előadó: Bartháné Lázár Eszter családi okok miatt kérte jogviszonyának 
megszüntetését. Alkalmazásának próbaideje miatt erre lehetőség van. 

Kérte, aki a pénzügyi szakértői és könyvvizsgálói ellenőrzési tevékenységre kötött szerződés 
meghosszabbításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     219/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  pénzügyi  szakértői  és  könyvvizsgálói  ellenőrzési  tevékenységre 
kötött  szerződés  meghosszabbítására  tett  javaslatot és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  2007.  január  3-án  kelt  szerződés  2010. 
december  31.  napjáig  történő  meghosszabbításához  a  mellékelt 
tervezet alapján hozzájárul.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
módosításának aláírására.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  Szemere  Huba  utcai  vis  maior  támogatás  összegét  és  saját  erejét  rögzítő 
képviselő-testületi határozat módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     220/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Szemere  Huba  utcai  vis  maior  támogatás  összegét  és  saját  erejét  rögzítő 
képviselő-testületi  határozat  módosítására  irányuló  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta.

1. A  képviselő-testület  a  88/2009.  (V.14.)  sz.  képviselő-
testületi  határozat  1./  pontját  visszavonja,  s  a  „Szemere 
Huba  u.  7.  szám  alatti  pinceüreg  beszakadás” 
helyreállításához  igényelt  3.725.632.-  forintos  támogatási 
összeghez  -  figyelemmel  az  5.322.332.-  forintos 
helyreállítási  költségre  -  saját  forrásként  1.596.700.- 
forintot biztosít. 

2. A  képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a 
benyújtott  és  a  Pro  Régió  Nonprofit  Közhasznú  Kft  által 
elfogadott  elszámolásnak  megfelelően  az  elszámolási 
különbözetre  eső  arányos  támogatási  összegnek,  azaz 
33.648.-  forintnak  Magyar  Államkincstárnál  vezetett 
10032000-01031496  számú  számlára  történő 
visszafizetéséről gondoskodjon.  

3. A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy 
az  1.  pontban  meghatározott  költségekre  tekintettel  a 
szükséges  előirányzat  módosítás  előkészítéséről 
gondoskodjon.

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

Lehota Vilmos
Kérte,  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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     221/2009. /XI.19./ 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 
tájékoztatót és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel
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Lehota Vilmos
Tekintettel arra, hogy a pénzügyi szakértő nem érkezett meg. Javasolta, hogy a 4. napirendi 
pont kerüljön megtárgyalásra.

4. napirend
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint a nem 

lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV. 25.) rendelet 
felülvizsgálata

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

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

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította a 13/2008. (IV.25.) sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
26/2009. (XI.) sz. rendelete

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV.25.) sz. rendelet 

módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend
Egészségügyi szolgáltatók költségtérítése

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  elnökének 
véleményét kérdezte. 
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Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a Pénzügyi Bizottság állásfoglalásán kívüli véleményeket, hozzászólásokat. További 
hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     222/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
egészségügyi szolgáltatók költségtérítésére vonatkozó előterjesztést 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 2010. december 31-ig nem kezdeményezi. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2009. november 1-
től 2010. október 31-ig terjedő egy éves időszak tapasztalati  adatain 
nyugvó  költségszámítás  alapján  az  egészségügyi  szolgáltatók  által 
2011. január 1-től fizetendő hozzájárulás felülvizsgálatát a 2011. évi 
költségvetési koncepció tárgyalásának időpontjáig készítse elő.

Határidő: 2009. november 27. és értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7. napirend
Gomba Község úthálózatának felújítása, fejlesztése

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

Szegedi Csaba
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát,  mely  szerint  kérne  a  bizottság  egy  olyan 
előterjesztést,  mely  lakossági  hozzájárulással  együtt  az  egész  településre  vonatkozóan 
felvázolná,  hogy a  járdaépítésekkel  kapcsolatban  a  későbbiekben mi  fog történni.  Ez  egy 
önálló  napirendi  pont  keretében  később  kerüljön  tárgyalásra.  A  felszíni  vízelvezetés 
előkészítésével  kapcsolatban  a  bizottság  javaslata,  hogy  helyszíni  szemlével  egybekötött 
településrészeknek bejárása történne meg és ez alapján lenne egy tájékoztató levél a lakosság 
részére. A bizottság az előterjesztés határozati  javaslatának 3. pontjából az a.)  és a d.)-g.) 
pontok törlését javasolta.
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Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  határozati  javaslatot  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé. 

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület felé.

Tóth József
Kérdezte, hogy a műszaki ellenőrnek hol van szerepe?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy minden egyes kivitelezési szakaszra önálló szerződést kell kötni. Ebben kell 
tisztázni, hogy a műszaki ellenőrnek hol lesz szerepe, a műszaki átvételnél mindenképpen, 
illetve a kivitelezés felügyeleténél is. A műszaki ellenőr feladata a minőség biztosítása, ha ezt 
elmulasztja, őt terheli a felelősség. 

/ Időközben Tóth Sándor képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén kérte,  hogy aki  elfogadja  a pénzügyi  bizottsági  módosító 
indítványát,  mely  szerint  az  önkormányzati  utak  felújítási  és  fejlesztési  programjával 
kapcsolatban  készült  előterjesztés  határozati  javaslatának  3.  pontjából  az  a.)  és  a  d.)-g.) 
pontok törlésre kerüljenek, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     223/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt a pénzügyi 
bizottsági  módosító  indítványt,  mely  az  önkormányzati  utak  felújítási  és 
fejlesztési programjával kapcsolatban készült előterjesztés határozati javaslatának 
3. pontjából az a.) és a d.)-g.) pontok törlését kezdeményezte. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:
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     224/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjára vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzati  utak  felújítási  és  fejlesztési  programjára  tett 
javaslatot és az elkészült terveket elfogadta. 

2. A Képviselő-testület  a  2010.  évi  költségvetésben  2  millió  forint 
előirányzatot biztosít az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési 
programjának  műszaki  ellenőrzési  feladataira,  további  500  ezer 
forint előirányzatot biztosít az Arany János utca tervezési, valamint 
a  Bercsényi  Miklós  utca,  Iskola  utca,  Jókai  Mór  utca,  Kölcsey 
Ferenc utca és Vár utca továbbtervezési feladataira.

3. A  Képviselő-testület  a  beruházási  program  ütemezését  a 
következők szerint jelöli meg
a) Útalap  készítés  a  burkolattal  nem rendelkező  utcák  (Bocskai 

utca, 537 hrsz-ú Iskola-Rózsa köz) és utcaszakaszok (Akácfasor 
utca) esetében.

b) Útalap megerősítés (Szőke Ferenc utca és Völgy utca).

4. A Képviselő-testület 
a) a Bercsényi Miklós utca útburkolatának felújítását az utcában 

tervezett telekalakítás és közműépítés után
b) az  Iskola  utca  érintett  szakaszának  útburkolat-felújítását  az 

utcában  építendő  közmű  tervezése  és  esetleges  megépítése 
után

c) A  Kossuth  Lajos  téren  tervezett  útburkolat  felújítást  a  tér 
rendezéséről elkészített részletes tervek alapján 

kívánja elvégeztetni.

5. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az 
útfelújítás  keret-megállapodását  és  az  ütemezés  szerinti  eseti 
szerződéseket  az  önkormányzati  utak  felújítási  és  fejlesztési 
programjára  a  költség-vetésben  meghatározott  keret  erejéig  az 
önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: folyamatos 
Felelős:             Lehota Vilmos polgármester
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6. napirend
Tájékoztató a Főzőkonyha működéséről

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  előterjesztést  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  A bizottság  elnökének a 
véleményét kérdezte.

Szegedi Csaba
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  a  főzőkonyha  működésére 
vonatkozó tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  élelmezésvezetőt,  Fitus  Istvánnét,  hogy  az  előterjesztéshez  kíván-e  szóbeli 
kiegészítést tenni?

Fitus Istvánné
Elmondta,  hogy  az  előterjesztéshez  szóbeli  kiegészítést  nem  kíván  tenni,  a  kérdésekre 
szívesen válaszol. 

Erdélyi Zsolt
Lakossági  véleményt  ismertetett,  mely  szerint,  ha  az  áruszállító  a  Petőfi  utcában  parkol, 
akadályozza a közlekedést. Ezt a problémát jelezni kellene a szállítónak.

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

Fitus Istvánné
Elmondta, hogy a felvetett problémát jelezni fogja az áruszállítóknak.

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

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

     225/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  főzőkonyha  működésére  vonatkozó  tájékoztatót  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

     1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
főzőkonyha működésére vonatkozó tájékoztatót.

          2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a főzőkonyhán 
dolgozó közalkalmazottak felé tolmácsolja az eredményes munka 
elismerését, és a Képviselő-testület köszönetét.

Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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8. napirend
    Egyebek

Javaslat a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottsági álláspontokat 
kérdezte.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  napirendi  pontot  továbbtárgyalásra  javasolta  a 
Képviselő-testület  felé.  Javasolta,  hogy  a  felügyelő  bizottság  tagjai  közül  legyenek  a 
kuratórium  tagok  és  új  tagok  kerüljenek  választásra  a  felügyelő  bizottságba.  Véleménye 
szerint  nem szerencsés,  hogy Képviselő-testületi  tag  legyen  a  kuratórium tagja.  Ne olyan 
tagok  kerüljenek  megválasztásra,  akik  más  alapítványnak  is  tagjai.  A felügyelő  bizottság 
tagjainak: Kósa Attila, Pásztor Barnabás és Tóth Tibor személyét javasolta. Elmondta, hogy 
már  megkérdezte  Tóth Tibort,  aki  úgy nyilatkozott,  hogy a felügyelő  bizottsági  tisztséget 
szívesen vállalná.

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy egyetért Szegedi Csaba képviselőtársa véleményével.

Lehota Vilmos
A  képviselői  módosító  indítványt  tette  fel  szavazásra,  kérte,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  3  igen  szavazattal,  3 
ellenvélemény és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     226/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gomba 
Községért  Közalapítvány  döntéshozó  szerveinek  kiegészítésére  vonatkozó 
előterjesztés alapján érkezett - felügyelőbizottsági tagok kuratóriumi taggá történő 
jelölését és egyéb személyi javaslatot tartalmazó - képviselői módosító indítványt, 
és azt 3 igen szavazat mellett, 2 tartózkodással és 3 nem szavazattal elutasította.
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Lehoczki Zoltán
Javasolta, hogy várják meg Tasi Péter alpolgármestert, utána döntsenek.

Lehota Vilmos
Javasolta,  hogy  a  napirendi  pont  a  december  10-én  megtartandó  ülésen  kerüljön 
továbbtárgyalásra.

/ Időközben Tasi Péter alpolgármester megérkezett /

Tóth Sándor
Tasi Péter alpolgármester véleményét kérdezte.

Tasi Péter
Elmondta,  hogy  sajnálja,  hogy  már  korábban  nem  merült  fel,  hogy  civil  szervezeteket 
kérdezzenek  meg.  Az,  hogy  az  alapító  delegálhat,  vagy  nem  delegálhat,  nem  érzi 
problémásnak, ezzel szemben erkölcsi aggályai nem voltak, de a javaslat felmerülése miatt 
úgy érzi,  hogy az egy ügyrendi köntösbe burkolt személyi  probléma. Ha ilyen érvek vagy 
kifogások valakiben felmerültek, akkor nem szeretné vállalni az alapítványban való részvételt.

Lehota Vilmos
Kérdezte Kósa Attila álláspontját.

Kósa Attila
Véleménye szerint a polgármester,  vagy az alpolgármester részvétele kívánatosnak lenne a 
kuratóriumban.  Az elhangzottak  alapján  azonban valószínűleg  meg kell  keresni  azokat  az 
embereket, akik tudnak és akarnak is a munkában részt venni. Megköszöni a személyére tett 
javaslatot, de egyéb okok miatt nem kíván az alapítvány munkájában részt venni. 

Tóth József
Véleménye szerint fontos, hogy a közalapítvány minél előbb működjön.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  2009.  szeptember  10-én  nem  volt  javaslat.  Főként  kuratóriumi  tagok 
mondták,  hogy abban az  esetben,  ha  új  értelmet  kap az  alapítvány,  akkor  szeretnének az 
alapítványban  részt  venni.  A  közalapítvány  három  éve  nem  tett  eleget  a  közhasznúsági 
jelentésének  sem.  A  döntés  egy  hónappal  történő  elhalasztása  a  működést  a  jelenlegi 
mértéknél  jobban nem hátráltatja.  Sokkal előrébb nem lenne az ügy,  mintha a mai  ülésen 
tudna dönteni a Képviselő-testület.

Dr. Zimonyi Károly
A napirendi pont újratárgyalását javasolta.

Lehota Vilmos
A  civilszervezetektől  történő  javaslat  kérést,  továbbá  a  december  10-i  újratárgyalásra 
vonatkozó képviselői módosító indítványt tette fel szavazásra. Kérte, aki egyetért azzal, hogy 
a civilszervezetek javaslatának megismerését követően a képviselő-testület a december 10-i 
ülésén tárgyalja újra a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére 
vonatkozó indítványt, az kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  2 
ellenvélemény és 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     227/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gomba 
Községért  Közalapítvány  döntéshozó  szerveinek  kiegészítésére  vonatkozó 
előterjesztés  alapján érkezett  -  civilszervezeti  javaslatkérésre,  és december  10-i 
újratárgyalásra  vonatkozó  -  képviselői  módosító  indítványt,  és  azt  6  igen 
szavazattal 1  tartózkodással és 2 nem szavazat mellett elfogadta.

Javaslat a 318 hrsz-ú ingatlanrész értékesítésére

Erdélyi Zsolt
Bejelentette, hogy a napirendi pont tárgyalásánál érintett.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki tudomásul veszi Erdélyi Zsolt képviselő napirend tárgyalása során bejelentett 
érintettségét, szavazástól való távolmaradását, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     228/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul  vette Erdélyi 
Zsoltnak  az  Egyebek  napirend  2.  témájának  tárgyalása  során  bejelentett 
érintettségét.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

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

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem 
lévén  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     229/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
318 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 318 hrsz-ú ingatlannak a határozat 1. sz. 
mellékletét  képező  változási  vázrajzon  telekhatárrendezéssel 
érintett  256  m2 területben  meghatározott  részét  a 
telekhatárrendezésre  tekintettel   a  forgalomképtelen  vagyon 
köréből  kivonja  és  forgalomképes  vagyontárgyként  az 
ingatlanforgalmi  értékbecslésben  meghatározott  350,-  Ft/m2-es 
egységáron Erdélyi Zsolt gombai lakos részére értékesíti. 

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
szükséges szerződéseket az önkormányzat képviseletében eljárva 
aláírja. 

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 
Erdélyi Zsolt gombai lakost tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a 2009. évi költségvetés kiemelt előirányzatai kötelezettséggel nem terhelt 
összetevőinek felhasználásra

Szegedi Csaba
Ismertette a Pénzügyi Bizottság  2009. évi bérmaradvány felhasználásra vonatkozó javaslatát. 

Lehota Vilmos
Kérte, aki a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

     230/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
2009.  évi  költségvetésben  kiemelt  előirányzatként  szereplő  személyi 
juttatás  és  munkaadókat  terhelő  járulékok  kötelezettséggel  nem  terhelt 
kiadási  előirányzatainak  (továbbiakban:  bérmaradványnak)  a 
felhasználására  vonatkozó  pénzügyi  bizottsági  javaslatot,  és  az  alábbi 
határozatot hozta.
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1. A Képviselő-testület támogatja a bérmaradványnak – az önkormányzat 
és  költségvetési  szervei  által  foglalkoztatott  közszolgálati  dolgozók, 
közalkalmazottak  és  munkavállalók  részére  -  jutalomként  történő 
felhasználását. 

2. A Képviselő-testület  egyetért  a  jutalmazásra  kidolgozott  elvekkel,  s 
felkéri  a  jegyzőt,  hogy  azokról  a  rendelkezésre  álló  jutalomkeret 
közlésével egyidőben tájékoztassa a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 

3. A Pénzügyi Bizottságnak - az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerinti  - javaslatára 
a  Képviselő-testület  munkáltatói  jogkörében  eljárva  Lehota  Vilmos 
polgármestert  a  2009-ben  végzett  lelkiismeretes  munkájának 
elismeréseként  egy  havi  bruttó  illetménye  120  %-ának  megfelelő 
összegű jutalomban részesíti. 

2. napirend
Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról

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

Erdélyi Zsolt
Az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  az  Önkormányzat  2009.  évi 
költségvetésének  I-III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  tájékoztatót  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  I-III. 
negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  szintén  elfogadásra  javasolta  az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte  Dr.  Schmidt  Géza  pénzügyi  szakértőt,  hogy  a  szakértői  véleményezéshez  szóbeli 
kiegészítését tegye meg.

Dr. Schmidt Géza
Elmondta,  hogy  a  folyó  évi  költségvetés  végrehajtására  vonatkozó  bevételi  és  kiadási 
tényszámok kiemelkedően kedvező képet mutatnak. Pozitívan ítéli meg az önkormányzat ez 
évi gazdálkodását. A tájékoztatót elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  az 
Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének  I-III.  negyedévi  teljesítéséről  szóló  tájékoztatót 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     231/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot 
hozta.

1. A Képviselő-testület  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetésének I-III.  negyedévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend
Javaslat az önkormányzat 2010. évi koncepciójára

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

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

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  tájékoztatót  szintén  elfogadásra 
javasolta tájékoztatót a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte  Dr.  Schmidt  Géza  pénzügyi  szakértőt,  hogy  a  szakértői  véleményezéshez  szóbeli 
kiegészítését tegye meg.

Dr. Schmidt Géza
Elmondta,  hogy  a  költségvetési  törvényjavaslat  beterjesztett  adatai  alapján  az 
önkormányzatok  bevételét  képező  normatív  hozzájárulásoknál  az  előző  évhez  viszonyítva 
számottevő csökkenés következik be. Az iparűzési adóbevételnél szerepet fog játszani, hogy 
az  adó  az  önkormányzati  bankszámlák  helyett  az  APEH bankszámlájára  folyik  be  2010. 
január  1-től.  Az  iparűzési  adó  év  végi  feltöltésének  összegére  a  2010.  évi  bevételek 
szempontjából  nem  lehet  számolni.  A  pénzügyi  források  feltételezhetően  előrelátható 
gazdálkodásra  és  fejlesztésekre  nyújthatnak  lehetőséget.  Az  előterjesztést  elfogadásra 
javasolja.
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Szegedi Csaba
Ismertette  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát,  mely  szerint  a  polgármesteri  illetmény  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  4.)  pontjában  foglaltak  szerint,  12-es  szorzó 
figyelembevételével,  a  hozzá  kapcsolódó  költségátalány  30  %-os  mértékben  kerüljön 
meghatározásra.

Lehota Vilmos
az ülés vezetését Tasi Péter alpolgármesternek átadta.

Tasi Péter
Kérdezte  a  hozzászólásokat,  javaslatokat.  További  hozzászólás  nem  lévén  a  határozati 
javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     232/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetési  koncepciójára  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2010. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogta, s a 2010. évi 
költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 

2. A képviselő-testület a 2010. évi költségvetésben a kötelező feladatokhoz 
szükséges fedezet biztosítását tekinti elsődlegesnek. 

3. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg
a) az  önkormányzat  működőképességének  megőrzését,  a 

szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását,
b) a költségvetési egyensúly megtartását, 
c) a 2010. évi beruházási terv végrehajtását,

4. A  képviselő-testület  a  működőképesség  megőrzése,  a  költségvetési 
egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:

d) az intézményi működési bevételek tervezése a hatályos bérleti-, 
és térítési díjakon alapuljon,

e) az  építmény-,  telek-  és  idegenforgalmi  adó  előirányzat 
egyezzen meg a 2009. évi bevallások alapján számítható adó 
összegével,

f) az iparűzési adóból számítható bevétel a 2009. évi adóelőírás 
80 %-án tervezhető,

g) a  gépjárműadó  előirányzata  a  bázisadathoz  képest  10  %-os 
növekedést tartalmazhat,

h) a  költségvetési  támogatások  előirányzata  a  Magyar 
Államkincstár tájékoztatása alapján, illetve az elfogadott 2010. 
évi  költségvetési  törvény  fajlagos  összegei  alapján,  a 
megigényelt mutatószámok figyelembevételével tervezhető,
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i) az  ingatlanértékesítésből  származó  bevétel  tervezését 
mértéktartás kell, hogy jellemezze, a bevételi előirányzathoz a 
kapcsolódó kiadási előirányzatok tervezésével szinkronban,

j) a  felhalmozási  és  tőke  jellegű  bevételeknél  -  a  2009.  évi 
költségvetés előirányzatainak módosítását is figyelembe véve - 
95 millió  forint  tervezhető,  mellyel  párhuzamosan  a  2010-re 
áthúzódó  11,4  millió  forint  hiteltörlesztés  fedezetének 
tervezése szükséges,

k) támogatás  értékű  bevételt  a  közfoglalkoztatáshoz,  érvényes 
szerződésekhez  társulva,  illetve  a  megítélt  pályázati 
támogatások  alapján  tartalmazzon  a  2010.  évi  költségvetés 
tervezete, 

l) a  2008.  október  1-én  Mészáros  Terézia  vállalkozóval  kötött 
kegyeleti közszolgálati szerződés 30./ pontjában rögzített – és 
vállalkozó  által  2010.  évre  fizetendő  temetőfenntartási 
hozzájárulás összege – 5 %-os mértékű, 100.- Ft-ra kerekített 
emeléssel – a szerződés újabb módosításával 37.600.- forintban 
kerüljön meghatározásra 

m) képezzen  bevételi  előirányzatot  a  fejlesztési  feladatok 
végrehajtása érdekében a 2009. évi közbeszerzési eljárás során 
biztosított 200 millió forint, 

n) a  felhalmozási  célú  hitelfelvétel  mellett  működési  hitel 
igénybevétele nem tervezhető,

o) a személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok tervezése 
során az itt rögzített elvek érvényesüljenek:
- A  közalkalmazottak  és  köztisztviselők  esetében  2010. 

évben  az  illetményalap,  illetve  a  közalkalmazotti 
illetménytábla,  valamint  az  illetménypótlék-alap  a 
jogszabályok szerint változatlan marad. 
- A kötelező legkisebb munkabér emelkedésének mértékét - 

a jogszabály adta lehetőségek keretein belül - kövesse az 
önkormányzattal  jogviszonyban  álló  köztisztviselők, 
közalkalmazottak illetménye és munkavállalók  munkabére 
is.
- A  választható  béren  kívüli  juttatások  rendszerét  -  az  új 

törvényi szabályozással összhangban - úgy kell kidolgozni, 
hogy az önkormányzattal és annak költségvetési szerveivel 
jogviszonyban  álló  köztisztviselők,  közalkalmazottak  és 
munkavállalók  juttatásai  a  2009.  évhez  viszonyítva  ne 
csökkenjenek. 
- A választható béren kívüli juttatások előirányzata ezek adó 

és járulék vonzatát is tartalmazza. 
- A 2009. január 1-i 3011 fővel meghatározott lakosságszám 

alapján  kerüljön  tervezésre  a  jegyzői  illetmény  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
előírásai  szerint,  a  polgármesteri  illetmény  és 
költségátalány  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Pttv.)  3. § 
(2)  bekezdése  szerint  -  a  Pénzügyi  Bizottság  javaslata 
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alapján  -  12-es  szorzó  figyelembe  vételével,  havi  bruttó 
463.800,- Ft-tal, míg a hozzá kapcsolódó költségátalány a 
Pttv.  18.  §  (2)  bekezdésében  foglaltak  szerint  30  %-os 
mértékben, havi bruttó 139.140,- Ft összeggel, 

p) hiánytalanul  lezárásra  kerüljenek  a  Fundamenta-Lakáskassza 
Zrt-nél kötött előtakarékossági szerződések,

5. A Képviselő-testület a 2010. évi engedélyezett létszámkeret tervezéséhez 
felhatalmazást ad a Polgármesteri Hivatalnál egy fő fizikai csoportvezetői 
és egy fő ügykezelői létszámigény figyelembe vételére.

6. A  társadalom-  és  szociálpolitikai  juttatások  tekintetében  a  kiadási 
előirányzatok  tervezése  empirikus  adatokon  alapulva  20  %-os  növelt 
összeggel,  míg  a 65 év feletti  korosztály év végi  juttatásának tervezése 
1500.- Ft/fő összeggel történjen.

7. A  képviselő-testület  a  2010.  évi  beruházási  tervben  jóváhagyott 
fejlesztések megvalósításához a költségvetésben a szükséges külső forrást 
a jóváhagyott 200 millió forintos beruházási hitelből biztosítja. 

8. A fejlesztési hitelhez kapcsolódó költségek tervezése során a képviselő-
testület  I.  negyedévi  hitelfelvétellel  és  a  II.  negyedévtől  tervezhető 
kamatkiadással számol. 

9. A képviselő-testület  a  2010 évi  beruházási  terv  végrehajtása  érdekében 
feladatként  határozza  meg  a  Rendezvényház  szükséges  terveinek 
elkészíttetését a közbeszerzési eljárás lebonyolítását

10. A  felújítási,  karbantartási  igények  felmérését  szükséges  elvégezni,  a 
különböző munkákra prioritási sorrendet felállítani.

11. A telekértékesítést megelőzően a Bercsényi utcai és a Liliom-Gombai utca 
között  kialakításra  kerülő  telkek  közművesítéséhez  szükséges  kiadási 
előirányzat tervezői költségbecslés alapján kerüljön tervezésre.

12. A tartalékok tervezése során általános tartalékot  a kiadási  előirányzatok 
közel 2 %-os értékének figyelembe vételével,  céltartalékot  a beruházási 
hitel  összegén túl  a  fejlesztések  megvalósításához  szükséges  mértékben 
kell biztosítani. 

13. A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1-12. 
pontjai  alapján  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
összeállításáról,  a  költségvetési  rendelet  tervezetének  elkészítéséről 
gondoskodjon. 

Határidő: 2010. február 15. illetve folyamatos 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Időközben Tasi Péter alpolgármester távozott /

Javaslat Páczi László gombai lakos kérelmének elbírálása

Lehota Vilmos
Kérdezte  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  hozzászólásokat,  véleményeket.  Hozzászólás  nem 
lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     233/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Páczi László gombai lakos kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta:

     1. A Képviselő-testület - elfogadva kérelmező indokait - a Páczi László 
gombai lakos által 2003. augusztus 12-én befizetett 218.736.- Ft 
visszafizetéséről határozott. 

     2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ 
pontban meghatározott összeg átutalásáról - a kérelmező által 
megjelölt számlaszámra - 2009. december 4-ig gondoskodjon. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok elbírálására

Lehota Vilmos
Kérte a Szociális- és Gyámügyi Bizottság képviselőjét, hogy az előterjesztést tegye meg.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a benyújtási határidőig 4 pályázat érkezett. Mind a 4 pályázó felsőoktatási 
intézmény  nappali  tagozatos  hallgatója.  Hárman  alapképzésben,  egy  pályázó  pedig 
mesterképzésben vesz részt. 
A pályázatokat a Szociális és Gyámügyi Bizottság a 2009. november 18-án megtartott ülésén 
véleményezte.  A  rendeletben  meghatározott  kritériumoknak  a  benyújtott  pályázatok 
megfelelnek. 
Az ösztöndíj megállapítását a határozati javaslatban foglaltak szerint terjesztette döntésre a 
Képviselő-testület elé. 

Lehota Vilmos
Kérdezte a hozzászólásokat. Hozzászólás a képviselők részéről nem lévén, az előterjesztésben 
szereplő  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:

20



     234/2009. /XI.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  benyújtott  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatok  elbírálására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1.  A Képviselő-testület 
- Dienes Szilvia Gomba, Fáy András u. 8.
- Rádi Zoltán Gomba, Gombai út 35.,
- Lenkovics Szabina, Gomba, Szegfű út 1., és 
- Kavalecz András, Gomba, Dankó István út 8. 

szám alatti lakosok részére az önkormányzat által biztosított ösztöndíj 
összegét havi 3000,- forintban határozza meg.

2. A  Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy  a  támogatott 
pályázók bírálati lapjait a Pest Megyei Önkormányzat részére 2009. 
december 1-ig továbbítsa. 

3. A Képviselő-testület  felhívja a polgármester figyelmét,  hogy 2009. 
december 4-ig a pályázókat értesítse és gondoskodjon a támogatások 
összesített adatainak nyilvánosságra hozataláról. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  Gál  Margit  vállalkozó  részéről  beérkezett  egy  ajánlat  a  települési 
rágcsálóirtásra.  A  további  megkérdezettek  részéről  árajánlat  nem  érkezett,  egyelőre  csak 
szóbeli javaslatot adtak, amely merőben eltér az összegszerű ajánlattól. A gyakorlat inkább a 
javaslatot  igazolja,  amely  szerint  az  önkormányzatok  a  kötelezettségüket  (intézményi, 
létesítményi  rágcsálóirtás)  letudva  segítséget  nyújtanak,  de  nem végeztetik  el  a  település 
egészére szóló rágcsálóirtást. A segítség egy délutáni szakértői fogadóóraként nyilvánul meg, 
amelyet – előre tisztázott áron – vásárlási lehetőséggel egészítenek ki. Az ajánlat 1.100.000.-
Ft. Ez a kampány első része, ezen kívül kellene még kettő kisebb jellegű pótlás, ami 200-250 
e Ft-os tétel. Javasolta, hogy kártevő irtási fórum kerüljön összehívásra.

Kérdezte a hozzászólásokat, véleményeket.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a lakosságot értesíteni kell a fórumról és kérni kell, hogy ne csak a saját 
ingatlant jelezzék, hanem ahol köztudomás szerint van rágcsáló az is kerüljön jelzésre.

Tóth József
Ismertette, hogy felvetődött szülői munkaközösségi tag részéről, hogy miért nem lehet labdát, 
vagy  sporteszközöket  vásárolni  a  szabadidős  tevékenységre  átutalt  támogatásból.  Ha 
kérelemmel  fordulnak  a  testülethez,  hogy  milyen  eszközöket  szeretnének  vásárolni,  úgy 
gondolja, hogy ennek nem lehet akadálya.
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Lehota Vilmos
Javasolta, ha valakinek ilyen igénye van az átutalt és igénybevett támogatás terhére, keresse 
meg az önkormányzat  szerződő partnerét,  (vagyis  a  Gombai  Református  Egyházközséget) 
mert  a  fenntartó  van  döntési  helyzetben  jelen  pillanatban  és  a  fenntartó  fog  tudni  ebben 
intézkedni.

Erdélyi Zsolt
Kérdezte, hogy az áramszünetről kinek a feladata tájékoztatni a lakosságot? A faluban sokan 
nem tudtak a két napos áramszünetről. Ilyen problémák kiküszöbölésére hangosító berendezés 
használatát javasolja.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  áramszünet  időpontjáról  az  ÉMÁSZ  kék  szórólapon  tájékoztatta  a 
lakosságot.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.54 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző   polgármester
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