
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2009. december 10-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
27/2009.(XII.11.)  sz. rendelet az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 
15/2008. (V.30.) sz. rendelet módosításáról
28/2009.(XII.11.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. 
rendelet módosításáról
29/2009.(XII.11.)  sz. rendelet a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009. (III.27.) sz. 
rendelet módosításáról
30/2009.  (XII.11.)  sz.  rendelet  az  önkormányzat  2009.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2009.
(II.06.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
235/2009. (XII.10.) számú határozattól     255/2009. (XII.10.) sz. határozatig
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J e g y z ő k ö n y v

Mely készült  Gomba Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 2009. december 10-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  5  képviselő  megjelent.  Erdélyi  Zsolt,  Szabó 
Gyula,  Szegedi  Csaba  és  Tóth  József  képviselők  jelezték,  hogy  később  érkeznek. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

A Monor Város  Rendőrkapitányság részéről megjelent Kelemen József rendőr alezredesnek 
adta át a szót.

Kelemen József
A  november  végén  bekövetkezett  halált  okozó  testi  sértés  bűntette  miatti  nyomozással 
kapcsolatban  ismertette,  hogy  a  nyomozást  a  Pest  Megyei  Rendőrkapitányság  vette  át. 
Folyamatos tanúkihallgatások vannak folyamatban. Kérte, akinek bármilyen információja van 
a bűncselekménnyel  kapcsolatban,  keresse meg a helyi  körzeti  megbízottat,  vagy bármely 
rendőri szervet.

Lehota Vilmos
Megköszönte a Kelemen József tájékoztatását.  Ezt követően 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:

     235/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. december 10-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. Beszámoló a víz-, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatásokról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: közszolgáltatók
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

3. Javaslat a közüzemi díjakat megállapító rendelet felülvizsgálatára, a közüzemi díjak 
mértékének módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítők: közszolgáltatók

jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4. Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008.(XII.12.) sz. rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008.(II.01.) sz. rendelet és a 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009.(III.27.) sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

6. Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7. Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

8. Egyebek

/ Időközben Tóth József képviselő megérkezett /

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. 47. hét – 2009. 49. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  eseményeivel 
kapcsolatos tájékoztató az ülést megelőzően került kiosztásra a képviselők részére. 
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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  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     236/2009. /XII.10./ 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

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

2. napirend

Beszámoló a víz-, csatorna- és hulladékkezelési szolgáltatásokról

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  Kövál  Zrt.  elnök-igazgatóját,  hogy  az  írásos  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Takács Endre
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kívánt fűzni.

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

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

Fodor Béla
Megjegyezte, hogy a Rózsa u. 17. szám előtt másfél éve volt csőtörés. Megkérdezte, hogy az 
aszfalt helyreállítása mikor fog ott megtörténni?

Artzt Sándor
A KÖVÁL Zrt főmérnöke a kérdésre válaszként elmondta, hogy a Rózsa utcában több helyen 
is volt burkolatbontás, nem tudja, hogy hogyan maradhatott ki, de ígéretet tett, hogy utána fog 
nézni.
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Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat,  véleményeket.  További  hozzászólás  a  képviselők 
részéről nem lévén kérte, aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     237/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  víz-, 
csatorna-  és  a  hulladékkezelési  szolgáltatásról  szóló  beszámolót  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  település  víz-  csatorna-  és  hulladékkezelési 
szolgáltatásról szóló beszámolókat elfogadta.

2. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a 
közszolgáltatókat tájékoztassa. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend

Javaslat a közüzemi díjakat megállapító rendelet felülvizsgálatára, a közüzemi díjak 
mértékének módosítására

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  Kövál  Zrt.  elnök-igazgatóját,  hogy  az  írásos  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Takács Endre
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni.

Lehota Vilmos
Kérdezte a Remondis Dabas Kft. cégvezetőjét,  hogy az írásos beszámolóhoz van-e szóbeli 
kiegészítése?

Volenszki József
Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést szintén nem kívánt tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Remondis  Dabas  Kft.  javaslatot  tett  a  2010-ben  alkalmazásra  kerülő 
hulladékkezelési  díjakra.  A javaslat  egyrészt  a  Ceglédre,  másrészt  Gyálra  történő szállítás 
esetére határozott meg jelentősen eltérő mértékű díjemelést. Tájékoztatta az ülés résztvevőit, 
hogy  2009.  december  02-án  levélben  kereste  meg  a  közszolgáltatót,  és  kérte,  hogy  a 
díjmódosítási javaslatát vizsgálja felül.
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Volenszki József
Elmondta,  hogy a  Remondis  Dabas  Kft.  a  2008.  évi  közbeszerzésben  közzétett  450  t/év 
hulladékmennyiségből kalkulálta a 2009. évre vonatkozó díjakat. 2009 évben várhatóan 570 t/
év mennyiségű hulladék fog képződni, mely 21 %-os növekedést jelent. 

Lehota Vilmos
Kérte az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, hogy a bizottság kialakult véleményéről 
nyújtsanak tájékoztatást.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  napirendi  pontot  tovább  tárgyalásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  Kövál  Zrt.  1.  számú  díjjavaslatát 
javasolta elfogadásra a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Az Ügyrendi  Bizottság álláspontját  ismertette,  mely szerint  a bizottság a  napirendi  pontot 
tovább tárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Megjegyezte,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  felmerült  a  kérdés,  hogy a  KÖVÁL Zrt. 
költségkalkulációjában  a  járulékok  a  törvényi  változás  ellenére  miért  32  %-kal  lettek 
számolva?

Kéri Sándorné
Elmondta,  hogy  a  munkaadói  járulékok  ugyan  csökkentek,  de  a  rehabilitációs  járulék 
jelentősen megemelkedett. Ezért kalkulált a szolgáltató a tavalyi szintű járulék mértékekkel. 
Megjegyezte  azt  is,  hogy  a  település  30  napon  túli  díjhátralékát  (melynek  egy  része 
behajthatatlan és leírásra kerül) egyszer sem terhelték a településre. 

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  alapdíj  változatlan  hagyása  mellet  az  1  m3-re  eső 
vízértékesítési  díj  ÁFA  nélküli  összege  201.-  Ft-ban  kerüljön  a  vonatkozó  rendelet-
tervezetben meghatározásra, kézfelemeléssel jelezze.

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

     238/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2010. 
január  1-i  hatályú  vízdíj  módosításra  vonatkozó  szolgáltatói  javaslatot  és  a 
KÖVÁL Zrt 1. sz. javaslatát fogadta el, mely az alapdíj változatlanul hagyása 
mellett  az  1  m3-re  eső  vízértékesítési  díj  ÁFA  nélküli  összegét  201  Ft-ban 
határozza meg.  

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Kérte,   aki  a  vonatkozó  rendelet-tervezet  2.  számú  mellékletében  feltüntetésre  kerülő  - 
közszolgáltató  által  kalkulált  -  csatornahasználati-díj  javaslatot  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     239/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2010. 
január 1-i  hatályú  csatorna használati  díj  módosítására  vonatkozó szolgáltatói 
javaslatot és az alábbi határozatot fogadta el:

1./ A  Képviselő-testület  a  szennyvízkezeléssel  kapcsolatos  egy  m3-re  eső 
költséget 138.- Ft-tal elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  a  közszolgáltató  által  közölt 
vízterhelési díj mértékét, melyet a közszolgáltató 10.- Ft/m3-ben határozott 
meg.

3./ A  Képviselő-testület  a  csatornahálózattal  kapcsolatos  egy  m3-re  eső 
költséget 169.- Ft-tal elfogadta.

4./ A  Képviselő-testület  a  díjjavaslatban  beterjesztett  2010.  évi  fejlesztési-, 
tervvel  kapcsolatos  döntését  -  a  mellékletként  benyújtott  indoklástól 
függetlenül  -  a  2010.  évi  költségvetés  elfogadását  követően  hozza  meg. 
Döntését a 2010. január havi ülésére elnapolja. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  képviselő-testületet  a  hulladékkezelési  díjak  mértékének  megállapításával 
kapcsolatban, hogy a Remondis Dabas Kft, a napirendi pont tárgyalásához kiküldött írásos 
anyagtól eltérően utolsó díjjavaslatában - csökkentve a korábbi 25 %-os mértéket - a 2010 
évre vonatkozóan 15 %-os emelést kért.

Tóth József
Megkérdezte, hogy az áremelés csak az A.S.A. Magyarország Kft.-vel kötött szerződés miatt 
keletkezik?

Volenszki József
Elmondta,  hogy  a  díjemelés  80%-át  indokolja  az  A.S.A   Magyarország  Kft.  által  jelzett 
díjemelés. A Remondis Dabas Kft. díjemelése 5,9 %. 

/ Időközben Szegedi Csaba képviselő megérkezett /
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Tóth József
Véleményezte, hogy az 5,9 % nem egyértelmű. Van egy megállapodás a közszolgáltató és az 
önkormányzat  között.  Miért  követi  a díjjavaslat  az inflációt?  Véleménye  szerint  így nincs 
értelme a versenytárgyalásnak.

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatásakor  a  2007.  évi  hulladékszállítási 
adatok álltak rendelkezésre. A 2008 évet csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után lehetett 
megismerni teljes egészében.

Szegedi Csaba
Felvetette azt is, hogy a közszolgáltató által értékesített hulladékgyűjtő zsákok gyengék.

Volenszki József
Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  zsákok  háztartási  hulladék  gyűjtésére  szolgálnak,  ennek 
megfelelő  minőségben  kerülnek  gyártásra.  A felvetést  azonban  ennek  ellenére  meg  fogja 
vizsgálni. 

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  hulladékkezelési  díj  2010.  január  1-től  történő,  15  %-os  mértékű  emelésére 
vonatkozó közszolgáltatói javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 5 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

     240/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékkezelési  díj 
2010.  január  1-től  történő,  15  %-os  mértékű  emelésére  vonatkozó 
közszolgáltatói  javaslatot  4  igen  szavazat,  illetve  5  tartózkodás  mellett 
elutasította 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  Képviselő-testületet,  hogy  van-e  eltérő  díjjavaslat  a  3.  számú  melléklet 
módosítására?

Tasi Péter
Megjegyezte, hogy a többlet hulladék ugyan lerakási díjban többlet kiadást jelent, azonban 
nőtt  a  közszolgáltatásba  bekapcsolódott  háztartások  száma  is,  ez  viszont  többlet  bevételt 
eredményez  a  közszolgáltató  részére.  Ismertette  az  erre  vonatkozó  számításait,  és 
megkérdezte, hogy a 9,5 a 11,5 vagy a 13,68 %-os emelés közül valamelyik elfogadható-e 
közszolgáltató részéről?
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Lehota Vilmos
Kérdést intézett a közszolgálatató képviselője felé, hogy el tudja-e fogadni az alpolgármester 
által javasolt valamelyik díjemelési mértéket az általuk tett javaslat helyett?

Volenszki József
Nyilatkozata szerint a Remondis Dabas Kft részéről a 13,68 %-os mértékű emelés elfogadható 
mérték a hulladékkezelési díjak 2010. január 1-i hatályú emeléséhez.

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  vonatkozó  rendelet-tervezet  a  hulladékkezelési  díjak 
tekintetében 2010. január 1-től, 13,68 %-os mértékű emelést tartalmazzon, az kézfelemeléssel 
jelezze. 

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

     241/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  hulladékkezelési  díj 
2010.  január  1-i  hatályú,  13,68  %-os  mértékű  emelésére  vonatkozó 
közszolgáltatói  javaslatot  -  az  elhangzott  és  jegyzőkönyvben  rögzített 
közszolgáltató által tett nyilatkozat figyelembe vételével - elfogadta. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezettel  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította a 15/2008. (V.30.) sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
27/2009.(XII.11.) sz. rendelete az önkormányzat által megállapított

Közüzemi díjakról szóló 15/2008.(V.30.) számú rendelet módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

4. napirend

Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008.(XII.12.) sz. rendelet felülvizsgálatára

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

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

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

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

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

     242/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  helyi  adókról  szóló  32/2008.  (XII.12.)  sz.  rendelet 
felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület  a  2010-es adóév tekintetében nem tartja indokoltnak  a  helyi 
adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. rendelet módosítását

2./ A  Képviselő-testület  a  törvényi  változásokról  szóló  tájékoztató  alapján  felkéri  a 
polgármestert,  hogy a rendelet  felülvizsgálatát  a 2010.  évi  munkatervben a  ismét 
vegye fel a decemberi ülés napirendi pontjai közé. 

Határidő: azonnali és a 2./ pont tekintetében 2010. január 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

5. napirend

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008.(II.01.) sz. rendelet és a 
gyermekvédelmi támogatásokról szóló 5/2009.(III.27.) sz. rendelet módosítására

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

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-
tervezeteket elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  a  rendelet-tervezeteket  a 
Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  aki  a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló 
4/2008.(II.01.) sz. rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította a 4/2008. (II.01.)  sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
28/2009.(XII.11.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló

4/2008.(II.01.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  a  gyermekvédelmi  támogatásokról  szóló  5/2009.(III.27.)  sz. 
rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül módosította az 5/2009. (III.27.)  sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
29/2009.(XII.10.) sz. rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról szóló

5/2009.(III.27.) sz. rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

6. napirend

Beszámoló a polgármesteri hivatal tevékenységéről

Kósa Erzsébet Anikó
Az írásbeli előterjesztést a beszámolóból hiányzó két adattal egészítette ki. A Szociális- és 
Gyámügyi Bizottság a képviselő-testületi ülés időpontjáig átmeneti segély iránti kérelemről 
75 alkalommal  hozott  határozatot,  míg  az  elmúlt  év  hasonló  időszakában  ez  38 kérelmet 
jelentett. E két adat szemlélteti, hogy az ellátás iránt benyújtott kérelmek 100 %-kal nőttek az 
eltelt egy év alatt.
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Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok hozzászólását 
kérte.

Szegedi Csaba
A Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertette, mely szerint a beszámolót elfogadásra javasolta 
a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság a beszámolót  elfogadásra javasolta  a 
Képviselő-testület felé. A bizottság köszönetét fejezi ki a köztisztviselők munkájáért.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  beszámolót  szintén  elfogadásra  javasolta 
tájékoztatót a Képviselő-testület felé.
 
Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. Hozzászólás nem lévén kérte, aki 
a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     243/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót 
és az alábbi határozatot hozta: 

1./ A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  2009.  évről  szóló  beszámolóját 
elfogadja.

2./ A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a 
2009-ben  végzett  munkájukért,  és  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban 
foglaltakat tolmácsolja az apparátus dolgozói felé.

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

7. napirend

Tájékoztató a szennyvízcsatorna beruházási hitel visszafizetéséről

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

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

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

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  a 
képviselők  részéről  nem  lévén  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel 
szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

     244/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

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

1./ A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  szennyvízcsatorna-
beruházáshoz  felvett  hitel  visszafizetésére  vonatkozó  technikai  lejárat  hosszabbítás 
szerződését az önkormányzat képviseletében aláírja. 

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

8. napirend

E g y e b e k

Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.06.) sz. képviselő-
testületi rendelet módosítására

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

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi 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 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül módosította a 3/2009. (II.06.) sz. rendeletet.

Gomba Község Önkormányzatának
30/2009. (XII.11.) 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 )

Felsőfarkasdi 1207  hrsz.-ú ingatlan tulajdonrészeinek felajánlása Gomba Község 
Önkormányzata részére

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

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

Lehota Vilmos
Az előterjesztésben  szereplő,  Berndt  Mihályné  ingatlan  felajánlására  vonatkozó  határozati 
javaslatot tette fel szavazásra. Kérte,  aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     245/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Berndt  Mihályné  mendei  lakos  ingatlan  felajánlását  tartalmazó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület Berndt Mihályné mendei  lakosnak a gombai 
1207  hrsz-ú,  1/30-ad   arányban  tulajdonát  képező  ingatlannak 
Gomba Község Önkormányzata részére történő, ellenérték nélküli 
felajánlását elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan ellenérték nélküli  felajánlásáért 
köszönetét  fejezi  ki  Berndt  Mihályné  részére,  s  felkéri  a 
polgármestert,  hogy  a  határozatban  foglaltakról  a  felajánlót 
tájékoztassa.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
szükséges szerződéseket aláírja.

4. A  Képviselő-testület  az  ingatlan  tulajdonos-változásához 
kapcsolódó  költségeket  vállalja,  annak  fedezetét  a  2010.  évi 
költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2010. január 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Az előterjesztésben szereplő, Solti János ingatlan felajánlására vonatkozó határozati javaslatot 
tette fel szavazásra, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     246/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

    
Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Solti János mendei lakos ingatlan felajánlását tartalmazó előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Solti János mendei  lakosnak a gombai 1207 
hrsz-ú, 1/30-ad  arányban tulajdonát képező ingatlan ellenérték 
nélküli  felajánlását  -  amennyiben  megerősítésre  kerül  az 
önkormányzat részére történő felajánlás - elfogadja. 

2. A Képviselő-testület az ingatlan ellenérték nélküli  felajánlásáért 
köszönetét fejezi ki Solti János részére, s felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatban foglaltakról a felajánlót tájékoztassa.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
szükséges szerződéseket aláírja.

4. A  Képviselő-testület  az  ingatlan  tulajdonos-változásához 
kapcsolódó  költségeket  vállalja,  annak  fedezetét  a  2010.  évi 
költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2. pont tekintetében 2010. január 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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Javaslat a 271/2 és a 272/1 hrsz.-ú ingatlanok érétkesítésére
 

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

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

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

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

     247/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
271/2 hrsz-ú ingatlan 2/4 tulajdoni hányada, valamint a 272/1 helyrajzi 
számú  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  271/2  hrsz-ú  -  összességében  370  m2 
területű - ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának  eladási árát 370.000,- 
Ft-ban határozza meg.

2. A  Képviselő-testület  a  272/1  hrsz-ú,  168  m2  területű  ingatlan 
eladási árát 336.000,- Ft-ban határozza meg.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Trepka 
Zoltánnéval  az adásvételi  szerződéseket  az 1./  és 2./  pontokban 
meghatározott  eladási  áron  az  önkormányzat  képviseletében 
eljárva aláírja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására

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

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     248/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
2010.  évi  közfoglalkoztatási  tervre  vonatkozó  javaslatot,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott terv a Magyar Államkincstár, 

valamint az Állami Foglalkoztatási Szerv részére történő megküldése iránt 
intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Hitelszerződés megkötésének előkészítése

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  hitelszerződéshez  szükséges  245  millió  forintos  fedezeti  érték 
biztosításához  került  kijelölésre  a  Főzőkonyha,  az  Egészségház,  a  Faluház,  a  Kisiskola,  a 
Gyógyszertár,  a  Rózsa  u.  10.  és  a  Dózsa  u.  11.  sz.  alatti  lakás,  valamint  a  Felsőfarkasdi 
közösségi  épület.  Az értékbecslő  az  értékelési  feladat  összetettségére  tekintettel,  az  általa 
alkalmazott díjszabása alapján nettó 550 ezer forintos ajánlatot tett a feladat ellátására. Kérte a 
Képviselő-testület  felhatalmazását  -  a  határozati  javaslatban  foglaltaknak  megfelelően  -  a 
megbízási  szerződés  aláírására,  és  a  2010.  évi  költségvetésben  a  megbízási  díj  eredeti 
előirányzatként történő feltüntetésére.

Kérte, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     249/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 200 millió forintos hitelszerződéssel egyidőben történő jelzálogjog 
szerződés  aláírásához  szükséges  értékbecslés  elkészítésére  irányuló 
megbízási  szerződés  jóváhagyására  vonatkozó  előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a polgármestert,  hogy a 200 
millió  forintos  hitelszerződés  aláírása  érdekében  szükséges 
értékbecsléseket Csizmadi György  EUFIM ingatlanértékelővel a 
határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti  megbízási  szerződést  az 
önkormányzat nevében és képviseletében aláríja.

2.   A Képviselő-testület az értékbecslés megbízási díjának fedezetét a 
2010. évi költségvetésében eredeti előirányzatként biztosítja.

Határidő: 2009. december 31. és értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Lehota Vilmos
Kérte  továbbá  a  200  millió  forintos  hitelforrás  fedezetét  képező  felajánlás  összegének 
megalapozásához szükséges értékbecslés elvégzése után a Képviselő-testület felhatalmazását 
a  Dél-Pest  Megyei  Takarékszövetkezettel  történő  hitelszerződés  aláírásával  egyidejűleg  a 
határozati javaslatban foglalt ingatlanok tekintetében a jelzálogjog szerződés aláírásához is. 
Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     250/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 200 millió forintos hitelszerződéssel egyidőben történő jelzálogjog 
szerződés aláírásához kapcsolódó előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület  a  200 millió  forint  kölcsön és  járulékai 
biztosítására a/z/

a) 7 hrsz-ú, Élelmezési konyha, 
b) 8/4 hrsz-ú, Egészségház ,
c) 20 hrsz-ú, Faluház,
d) 720/1 hrsz-ú Általános Iskola,
e) 727 hrsz-ú, Gyógyszertár,
f) 538/1 hrsz-ú, Lakóház és udvar,
g) 962/3 hrsz-ú, Lakóház és udvar,
h) 1223/1 hrsz-ú, Közösségi épület

elnevezésű  ingatlanokra  jelzálogjogot  enged  a  Dél-Pest 
Megyei Takarékszövetkezet javára.
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2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
200 millió  forint  kölcsön és járulékai  biztosítására  vonatkozó 
jelzálogjog szerződést a határozat 1./ pontjában meghatározott 
ingatlanokra  az  önkormányzat  nevében  és  képviseletében 
aláírja.

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

Vincze Sándor és társai tulajdonában lévő ingatlanrész önkormányzat által történő 
megvásárlása iránt benyújtott kérelem

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy Vincze Sándor és tulajdonostársai - Hegyvári Jánosné és Haraszti Andrásné - 
megvételre  ajánlották  fel  Gomba  Község  Önkormányzata  részére  a  gombai  270/7  hrsz-ú 
ingatlanban lévő, összességében 783/97495 tulajdoni hányadú, értékében 7,83 aranykorona 
értékű ingatlanrészt.

Az  Önkormányzat  az  év  folyamán  vásárolta  meg  a  fenti  helyrajzi  számú,  összességében 
974,95 kataszteri jövedelmű (AK, fill), osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanból a Vincze 
Sándorné tulajdonában lévő 3841/97495-öd tulajdoni  hányadot  12 ezer  forint/aranykorona 
egységáron. 

Kérte a Képviselő-testületet, hogy fontolja meg a közel 8 aranykorona kataszteri jövedelmű 
ingatlan  rész megvásárlását,  és  tulajdonostársként  éljen elővásárlási  jogával.  Ez  esetben  a 
vételi  ajánlatot  nem  kell  hirdetmény  útján  közzétenni,  hanem  a  Képviselő-testület 
felhatalmazása  alapján  az  adás-vételi  szerződés  megkötésére  sor  kerülhet  a  testület  által 
meghatározott időpontban.
 
Kérdezte a hozzászólásokat,  véleményeket.  Hozzászólás a képviselők részéről nem történt, 
így  az  előerjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     251/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Vincze Sándor és társai  0270/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonukat képező 
hányadának  önkormányzat  által  történő  megvásárlására  irányuló 
beadványát és az alábbi határozatot hozta:

1. A gombai 0270/7 hrsz-ú ingatlanban 3927/97495 tulajdoni hányaddal 
rendelkező Gomba Község Önkormányzata megvásárolja 

- Vincze  Sándortól  a  0270/7  hrsz-ú  ingatlan  273/97495 
tulajdoni  arányú,  2,73 aranykorona  értékű ingatlanrészét 
32.760.- forintos vételáron,
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- Hegyvári Jánosnétól  a 0270/7 hrsz-ú ingatlan 402/97495 
tulajdoni  arányú,  4,02 aranykorona  értékű ingatlanrészét 
48.240.- forintos vételáron,

- Haraszti Andrásnétól  a 0270/7 hrsz-ú ingatlan 108/97495 
tulajdoni  arányú,  1,08 aranykorona  értékű ingatlanrészét 
12.960.- forintos vételáron,

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adás-vételi 
szerződés megkötésére azzal, hogy a vételár kiegyenlítésére fedezetet 
2010. január 1-ét követően biztosít.

3. A Képviselő-testület a vételár fedezetét a 2010. évi költségvetésében 
eredeti előirányzatként biztosítja.

4. A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonos-változásához kapcsolódó 
költségeket vállalja, annak fedezetét szintén eredeti előirányzatként a 
2010. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Javaslat Polisz Komplex Költségvetési gazdálkodási, továbbá Egységes Döntéstámogató 
Rendszer (EDtR) bevezetésére

Kósa Erzsébet Anikó
Ismertette,  hogy az elmúlt  hónap folyamán kereste  meg egy értékesítő  azzal  a  javaslattal, 
hogy  tekintse  át  a  Magyar  Közigazgatásfejlesztési  Rt.  által  kifejlesztett  termékeket.  A 
Mikrovoks-EDtR  rendszert  egybefűzheti  a  döntés  előkészítő  és  döntésvégrehajtó  munkát. 
Szintén ezen a megbeszélésen ismerte meg a Polisz Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag 
funkcióit.  Részletes bemutatóra e héten (kedden) került sor, amikor a rendszert szinte éles 
működés közben lehetett tanulmányozni itt a községházán. 

Az előzmények alapján kéri a Képviselő-testület támogatását és jóváhagyását, hogy az ASP 
alapon működő, internet hozzáférés biztosításával elérhető windows kezelői felületű integrált 
gazdálkodási  rendszer  bevezetésre  kerülhessen az  igen  körülményes  és  nehezen kezelhető 
TATIGAZD helyett. A napirendi pont tárgyától eltérően jelenleg az EDtR bevezetésére nem 
tesz javaslatot.

Az ASP havi  bérleti  díja  felhasználónként  nettó  27 ezer  forint.  Felhasználónként  az  éves 
költségvetési igénye a program futásának tehát 405 ezer forint. Hardver fejlesztést helyben 
nem igényel. Működéséhez internet hozzáférés szükséges. 

Lehota Vilmos
Kérte, aki a Polisz Költségvetési Gazdálkodási Alapcsomag bevezetésére irányuló javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     252/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Polisz  Költségvetési  Gazdálkodási  Alapcsomag bevezetésére 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  egyetért  az  önkormányzat  gazdálkodási 
feladatellátását  támogató  Polisz  Költségvetési  Gazdálkodási 
Alapcsomag bevezetésével.

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésében az 
alkalmazás  szolgáltatás  havi  bérleti  díja  alapján  két  felhasználó 
figyelembe vételével a költségvetési fedezetet eredeti előirányzatként 
biztosítja.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az 
önkormányzat  nevében  és  képviseletében  eljárva  a  bevezetés 
érdekében szükségessé váló szerződést aláírja. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

/ Időközben Erdélyi Zsolt képviselő megérkezett /

Javaslat az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának I. ütemére

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Képviselő-testület  döntése  értelmében  elindította  a  Bocskai  utca,  az 
Akácfasor utca (köz és a vége), valamint az Iskola utcai „köz” útalap építésének felmérését, 
továbbá javaslatot  kért  a Szőke Ferenc utca és a Völgy utca aszfaltburkolat  építés nélküli 
használhatóvá  tételére.  Az  említett  szakaszok  felmérése  megtörtént,  a  javasolt  műszaki 
tartalmat  a  melléklet  tartalmazza.  Az út  tükrének  elkészítése  előtti  bevágást  nem minden 
esetben  kell  a  javaslat  szerinti  40  cm  mélységben  elkészíteni,  ennél  a  tételnél  még 
változtatható a műszaki tartalom. A Bocskai út és az Akácfasor utca vége esetében már 25 cm 
bevágást is elegendőnek tart,  hogy az útalap szintje emelkedjen ki a jelenlegi sáros felület 
szintjéből.  A  Szőke  Ferenc  utca  útalapját  újra  kell  építeni.  A  Völgy  utca  tekintetében 
elegendőnek tűnik a kátyúzás, hogy megőrizhető legyen az utca burkolata a beépítése utáni 
felújításig. Az Iskola utcai köz (Iskola utca és Rózsa utca között) esetében a műszaki tartalom 
kiterjed a Rózsa utcai csapadékvíz elvezetésére is.

Kérte, aki az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának I. ütemére vonatkozó 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     253/2009. /XII.10./ 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 programjának I. ütemére 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának I. ütemére 
tett 1. számú melléklet szerinti javaslatot elfogadta. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1. 
számú  melléklet  szerinti  műszaki  tartalommal  a  közbeszerzési 
eljárás első konzultációs szakaszát kezdeményezze.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérdezte,  hogy a megbízási  szerződés 22.) pontjában szereplő késedelmi kötbér összegére 
van-e javaslat?

Tasi Péter
Elmondta,  hogy  a  késedelmi  kötbér  összegét  10.000.-Ft/nap  összegben  javasolja 
meghatározni.

Lehota Vilmos
Kérte, aki a késedelmi kötbér összegének meghatározásával kiegészített szerződés tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

/ A szavazáskor Tóth József képviselő nem volt jelen /

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

     254/2009. /XII.10./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
    H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezett mélyépítési 
beruházások megvalósítása során a műszaki tartalmú építési munkák útügyi műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzata megbízza az A+G Kft. Mérnöki Irodát a 
tervezett  mélyépítési  beruházások  megvalósítására  vonatkozó, 
keretmegállapodás mellékletében foglaltaknak megfelelő műszaki tartalmú 
építési  munkák  –  az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló 
1997.  LXXVIII.  törvény,  valamint  az  építőipari  kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. §-a szerinti 
–  útügyi  műszaki  ellenőri  feladatainak  ellátásával  a  határozat  1.  sz. 
mellékletének  megfelelően  elfogadott  szerződéstervezetben  foglaltak 
szerint. 

22



2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  számú 
melléklet  szerinti  keretmegállapodást  (megbízási  szerződést)  az 
önkormányzat nevében és képviseletében eljárva aláírja. 

3. A  Képviselő-testület  a  megbízási  díj  összegének  fedezetét  a  2010.  évi 
költségvetésében biztosítja.

Határidő: folyamatos 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Gomba Községért Közalapítvány döntéshozó szerveinek kiegészítésére

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  Civil  Szervezetek  a  Gomba  Községért  Közalapítvány  kuratóriumának 
további  tagjaiként  Dr.  Darabos  Gábor  és  Dr.  Molnár  Lajos  személyére,  a  felügyelő 
bizottságba további tagként: Pásztor Barnabás személyére tettek javaslatot. Mindhárom jelölt 
vállalja a jelölést.
Kérte,  hogy aki  a  Gomba Községért  Közalapítvány döntéshozó szerveinek  kiegészítéséről 
szóló határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     255/2009. /XII.10./ 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 
kiegészítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1.  A  Képviselő-testület  a  Gomba  Községért  Közalapítvány 
kuratóriumi  tagságában  megerősíti  Balla  Dezsőnét  (Gomba, 
Rákóczi Ferenc út 9.), Bóka Józsefet (Gomba, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre u. 27.) és Czibula Lászlót (Gomba, Bartók Béla u. 17.). 

2. A Képviselő-testület a  Gomba Községért Közalapítvány felügyelő 
bizottsági tagságában megerősíti Rikter Györgynét (Gomba, Szőlő 
u. 6.) és Bokros Imrét (Gomba, Rákóczi Ferenc út 101.). 

3.  A  Képviselő-testület  a  Gomba  Községért  Közalapítvány 
kuratóriumának további  tagjaiként  Dr.  Darabos Gábort  (Gomba, 
Liliom  u.  70.)  és  Dr.  Molnár  Lajost  (Gomba,  Gombai  út  65.) 
választja. 

4.  A Képviselő-testület a  Gomba Községért Közalapítvány felügyelő 
bizottságába  további  tagként  Pásztor  Barnabást  (Gomba,  Petőfi 
Sándor u. 18.) választja. 
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5.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tisztségviselők 
nyilvántartásában  bekövetkezett  változások  átvezetéséről 
gondoskodjon.

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

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén, megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 19.00. órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző  polgármester
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