
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. február 04-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
2/2010. (II.05.)  számú rendelet  a helyi  képviselők és a képviselő-testületi  bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 1/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról
3/2010.  (II.05.)  számú rendelet  a  köztisztviselőket  megillető  juttatások rendszeréről  szóló 
2/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról
4/2010. (II.05.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Hozott határozatok:        
16/2010.  (II.04.) számú határozattól     33/2010. (II.04.) sz. határozatig
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J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  február  04-én 
15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy az ülésen 6 képviselő megjelent. Tasi Péter alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem 
tud részt  venni.  Fodor Béla és Szegedi Csaba képviselők jelezték,  hogy később érkeznek. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

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

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

     16/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  február  4-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

2./ Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
1/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3./  Javaslat  a  köztisztviselők  munkavégzéséről,  a  köztisztviselőket  megillető  juttatások 
rendszeréről szóló 2/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására
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Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4./ Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5./ Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető
Véleményező: valamennyi bizottság

6./ Egyebek

/ Időközben Szegedi Csaba 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
A 2010. 2. hét – 2010. 4. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató írásban kiküldésre 
került a képviselők részére, az ülést megelőző hét eseményeivel kapcsolatban az alábbiakat 
ismertette:

- A képviselő-testületi  jóváhagyás  alapján az önkormányzat  megvásárolta a Faluházba 
szükséges hangerősítő berendezést.
-  A  január  utolsó  napjaiban  lehullott  csapadék  próbára  tette  a  közúti  közlekedést  az 
önkormányzati közterületeken. A hétvége mindkét napján szinte szünet nélkül kellett a hó 
eltakarításáról gondoskodni, amelyet a járdák és lépcsők tekintetében a hivatali irányítású 
közcélú foglalkoztatottak, a közutak tekintetében a szerződött szolgáltató végzett el. 
- Elutasító határozatot küldtek a 2009. októberében benyújtott IKSZT támogatási igényre. 
Az elutasítás oka, hogy a – pályázat szempontjából szükséges – teakonyha funkcióját is 
ellátó „üzlethelyiség, fagyizó” megjelölésű helyiség nevében nem szerepelt a teakonyha 
kifejezés.  A  szükséges  műszaki  előkészítés  után  a  határozatra  fellebbezés  kerül 
benyújtásra.
-  Megtartotta  koordinációs  egyeztetését  a  Gomba Községért  Közalapítvány kiegészült 
kuratóriuma és  ellenőrző  bizottsága.  A tervek  szerint  február  22-én  ülésezik  újból  az 
együttes grémium, hogy a február 25-iki képviselő-testületi ülésre elő lehessen készíteni 
az alapító okirat módosítását.
− Az  útfelújításhoz  szükséges  hitel  szerződését  Cegléden,  2010.  február  5-én  lehet 
aláírni.
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A Képviselő-testület a 2009. december 10-én megtartott ülésén megtárgyalta a tervezett mély-
építési beruházások megvalósítása során a műszaki tartalmú építési munkák útügyi műszaki 
ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és a 254/2009. (XII.10.) sz. határozatával 
az A+G Kft. Mérnöki Irodát bízta meg a tervezett mélyépítési beruházások megvalósítására 
vonatkozó, keretmegállapodás mellékletében foglaltaknak megfelelő műszaki tartalmú építési 
munkák – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény, vala-
mint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 16. 
§-a szerinti – útügyi műszaki ellenőri feladatainak ellátásával.

Kérte,  hogy aki egyetért  azzal,  hogy a műszaki  ellenőrzésre  vonatkozó keretmegállapodás 
megkötésére a 254/2009. (XII.10.). sz. határozat 1. pontjában megnevezett A+G Kft. Mérnöki 
Iroda helyett a Rodcont Útügyi Kutató Fejlesztő Kft-vel - változatlan szerződéses tartalommal 
– került sor, kézfelemeléssel jelezze.

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

     17/2010. /II.04./ 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 254/2009. (XII.10.) sz. határozat végrehajtása során történt 
módosításra vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
vette,  hogy a  műszaki  ellenőrzésre  vonatkozó keretmegállapodás 
megkötésére  a  254/2009.  (XII.10.).  sz.  határozat  1.  pontjában 
megnevezett  A+G Kft.  Mérnöki  Iroda  helyett  a  Rodcont  Útügyi 
Kutató Fejlesztő Kft-vel került - változatlan szerződés tartalommal 
- aláírásra.  

A határozat végrehajtást nem igényel

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

     18/2010. /II.04./ 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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2. napirend

Javaslat a helyi képviselők és képviselő-testületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
1/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a rendelet-tervezet a 2010. január 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésen 
elfogadott határozatot türközi. Az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottságok 
véleményét kérdezte.

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

Tóth József
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, rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testületet.  Kérte, aki a 
rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
2/2010. (II.05.) számú rendelet a helyi képviselők és a képviselő-testületi bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló 1/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Javaslat a köztisztviselők munkavégzéséről, a köztisztviselőket megillető juttatások 
rendszeréről szóló 2/2008. (II. 01.) számú rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. 
A bizottsági álláspontokat kérdezte.

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

5



Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  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
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén, 
rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Kérte,  aki  a  rendelet  tervezettel  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
3/2010. (II.05.) számú rendelet a köztisztviselőket megillető juttatások rendszeréről szóló 

2/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

4. napirend

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

Javaslat a polgármesteri hivatal alapító okiratának a 2010. január 1-től 
alkalmazásra kerülő szakfeladatrend miatti felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  a  Polgármesteri  Hivatal  alapító  okiratának  módosító  okiratát  a  határozati 
javaslat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel, továbbá az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot a 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéésel  jóváhagyja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     19/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

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

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

Határidő: 2010. február 16.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Lehota Vilmos
Kérte, aki a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását 2010. 
január  1-i  visszamenőleges  hatállyal  a  határozat  1.  sz.  mellékletének  megfelelő  egységes 
szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     20/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

1. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását  2010.  január  1-i  visszamenőleges  hatállyal  a  határozat  1.  sz. 
mellékletének megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szövegezéssel jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Tájékoztató a polgármesteri hivatal cafeteria rendszerének szabályozásáról

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  a  Polgármesteri  Hivatallal  közszolgálati  jogviszonyban  állók béren  kívüli 
juttatási rendszerének szabályozására irányuló javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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 21/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Polgármesteri 
Hivatallal közszolgálati jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének szabályozására 
irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület a 6/2010. (I.4.) sz. határozatban rögzített szorzónak megfelelően 
biztosítja  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  a  Polgármesteri  Hivatallal 
közszolgálati  jogviszonyban  állók   cafeteria  juttatásának  fedezeteként  a  szükséges 
személyi juttatás és munkaadókat terhelő adók és járulékok kiadási előirányzatát.

2. A  képviselő-testület  tudomásul  veszi   Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatalának 
Egységes  Közszolgálati  Szabályzatában  foglaltakat,  továbbá  az  Egységes 
Közszolgálati  Szabályzat  függelékeként  „Gomba  Község  Polgármesteri  Hivatala 
közszolgálati  dolgozóinak  béren  kívüli  juttatási  rendszeréről  szóló  Cafetéria 
Szabályzat”-át. 

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  vezetőket,  hogy  a 
határozatban  foglaltakról  a  munkavállalókat  tájékoztassák,  és  gondoskodjanak  a 
dolgozók által  2010. február 28-ig tett  nyilatkozat  alapján a választott  béren kívüli 
juttatások tárgy évi biztosításáról. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Javaslat a közalkalmazottakra és az MT hatálya alá tartozó munkavállalókra 
vonatkozó cafeteria szabályzatok jóváhagyására

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki az önkormányzattal és költségvetési szerveivel határozatlan idejű jogviszonyban 
állók  béren  kívüli  juttatási  rendszerének  szabályozására  irányuló javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     22/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az önkormányzattal  és 
költségvetési szerveivel határozatlan idejű jogviszonyban állók béren kívüli juttatási rendszerének 
szabályozására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
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1. A képviselő-testület a 6/2010. (I.4.) sz. határozatban rögzített szorzónak megfelelően 
biztosítja  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  az  önkormányzattal 
közalkalmazotti jogviszonyban közalkalmazottak, és a Munka Törvénykönyve hatálya 
alá  tartozó  munkajogviszonyban  álló  munkavállalók  cafeteria  juttatásának 
fedezeteként a szükséges személyi juttatás és munkaadókat terhelő adók és járulékok 
kiadási előirányzatát.

2. A képviselő-testület  -  a  határozat  1.  sz.  mellékletének megfelelően  -  jóváhagyja  a 
„Gomba  Község  Önkormányzatával  közalkalmazotti  és  munkajogviszonyban  állók 
2010. évi béren kívüli juttatási rendszeréről szóló Cafetéria Szabályzat”-át.

3. A  képviselő-testület  a  határozat  2.  sz.  mellékletének  megfelelően  hagyja  jóvá  az 
intézményvezető  által  elkészített  „A  Gólyafészek  Óvodával  közalkalmazotti 
jogviszonyban állók cafeteria szabályzat”-át.

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  munkáltatói  jogkört  gyakorló  vezetőket,  hogy  a 
határozatban  foglaltakról  a  munkavállalókat  tájékoztassák,  és  gondoskodjanak  a 
dolgozók által  2010. február 28-ig tett  nyilatkozat  alapján a választott  béren kívüli 
juttatások tárgy évi biztosításáról. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a Gólyafészek Óvodában meghatározott munkaköröket betöltő közalkalmazottak 
munkahelyi étkeztetésére vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     23/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvodában 
meghatározott  munkaköröket  betöltő  közalkalmazottak  munkahelyi  étkeztetésére  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy az 
óvónő,  dajka  és  óvodai  konyhai  kisegítő  munkakörben  jogviszonyban  álló 
közalkalmazottak részére természetbeni juttatásként ingyenes étkezést   biztosítson a 
költségvetésben a 851011 szakfeladaton  tervezett előirányzatok terhére.

2. A  Képviselő-testület  felhívja  az  intézményvezető  figyelmét,  hogy  a  természetbeni 
juttatás elszámolásához a szükséges adatszolgáltatást  a hivatal  illetékes előadói felé 
tárgyhónapot követő hó 5. napjáig teljesítse. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető
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Lehota Vilmos
Az alpolgármester távollétére tekintettel korelnökként Dr. Zimonyi Károlynak adta át az ülés 
vezetés jogát.

Dr Zimonyi Károly
Kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  Tasi  Péter 
alpolgármester havi tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 4. § (1)-(4). 
bekezdésében  foglaltak  figyelembevételével  2010.  január  1-ei  hatállyal  102.000.-  Ft-ban 
javasolja  megállapítani.  Figyelembe  véve  az  alpolgármester  költségátalányról  történő 
lemondását  tartalmazó  nyilatkozatát  -  az  alpolgármester  részére  költségátalány 
megállapítására a bizottság nem tett javaslatot. 

Dr. Zimonyi Károly
Kérdezte  a  Pénzügyi  bizottság  által  előterjesztett  határozati  javaslattal  kapcsolatos 
véleményeket.  Hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     24/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

 
Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 

alpolgármesteri  illetményre  és  költségátalányra  vonatkozó  javaslatot  és   az 
alábbi határozatot hozta:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Tasi  Péter 
alpolgármester  havi  tiszteletdíját  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának 
egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 4. § (1)-(4). bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével  2010.  január  1-ei  hatállyal  102.000.-  Ft-ban 
állapítja meg. 

2. A  képviselő-testület  -  figyelembe  véve  az  alpolgármester 
költségátalányról  történő  lemondását  tartalmazó  nyilatkozatát  -  az 
alpolgármester részére költségátalányt nem határoz meg.  

3. A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az  1./  pontban  megállapított 
tiszteletdíj számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. február 10. és folyamatos
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
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Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  Gomba  Község  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  Lehota  Vilmos 
polgármester  havi illetményét  a polgármesteri  tisztség ellátásának egyes  kérdéseiről,  és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  (Pttv.) 3. § (1)-(2). 
bekezdése  alapján  –a  12-es  szorzószám figyelembe  vételével-  2010.  január  1-ei  hatállyal 
463.800.- Ft-ban javasolja megállapítani. Figyelembe véve a polgármester költségátalányról 
történő lemondását tartalmazó írásbeli nyilatkozatát - a polgármester részére költségátalány 
megállapítására  a  bizottság  nem  tett  javaslatot.  Javaslatot  tett  arra,  hogy  a  2010  évi 
költségvetésben a polgármester részére egy havi illetményének megfelelő jutalom előirányzat 
kerüljön meghatározásra.

Dr. Zimonyi Károly
Kérdezte  a  Pénzügyi  bizottság  által  előterjesztett  határozati  javaslattal  kapcsolatos 
véleményeket.  Hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     25/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármesteri 
illetményre  és költségátalányra  vonatkozó javaslatot  és az alábbi határozatot 
hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos 
polgármester havi illetményét a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi  LXIV.  törvény  (Pttv.)  3.  §  (1)-(2).  bekezdése  alapján  –a  12-es 
szorzószám figyelembe vételével- 2010. január 1-ei hatállyal 463.800.- 
Ft-ban állapítja meg.

2. A képviselő-testület - figyelembe véve a polgármester költségátalányról 
történő  lemondását  tartalmazó  nyilatkozatát  -  a  polgármester  részére 
költségátalányt nem határoz meg.  

3. A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az  1./  pontban  megállapított 
illetmény számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. február 10.
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett /

Lehota Vilmos
Dr. Schmidt  Géza pénzügyi  szakértő véleményét  kérdezte  Gomba Község Önkormányzata 
2010. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban.
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Dr. Schmidt Géza
Elmondta,  hogy a  2010.  évi  költségvetés  kedvező  számokat  mutat.  A bevételi  és  kiadási 
előirányzatok  kimunkálása  az előző  évhez hasonlóan rendkívül  precízen,  alaposan történt. 
Maga az előterjesztés megfelelő tájékoztatást  ad a Képviselő-testület  számára.  Elfogadásra 
javasolja.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket 
kérdezte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
rendelet-tervezetet  elfogadásra  javasolta  a  Képviselő-testület  felé.  Megjegyezte,  hogy  az 
előterjesztés kifogástalan.

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

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet 
tovább tárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  álláspontokon kívüli  véleményeket.  További  hozzászólás  nem lévén 
rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  az  előterjesztésben  szereplő  rendelet-
tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
4/2010. (II.05.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend

Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására

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

Tóth József
Az Ügyrendi  Bizottság álláspontját  ismertette,  mely szerint  a bizottság az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. Hozzászólás a képviselők részéről nem történt, így az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     26/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 
intézményvezetője által az óvodai beíratás időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A képviselőtestület az óvodai beíratás  időszakait:
 2010.május 10-én 8-tól  16 óráig
 2010.május 11-én 8-tól  16 óráig
 2010.május 12-én 8-tól  16 óráig
 2010.május 13-án 8-tól  16 óráig
 2010.május 14-én 8-tól  16 óráig határozza meg.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat 
formájában az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnali
Felelős: polgármester

5. napirend

    Egyebek

Javaslat közbeszerzési szakértő megbízására

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

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

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

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

     27/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési szakértő 
megbízására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.

1. A  képviselő-testület  a  „Rendezvényház  építése”  tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás komplex lebonyolítói,  közbeszerzési tanácsadói feladatainak elvégzésével.  A 
TOPIL Szolgáltató  és  Tanácsadó  Bt-t  (2220 Vecsés,  Erzsébet  utca  21.)  Földesiné 
Töpper Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseletével) bízza meg.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1./  pontban 
meghatározott  feladatra  vonatkozó  megbízási  szerződést  a  TOPIL  Szolgáltató  és 
Tanácsadó  Bt-vel  Gomba  Község  Önkormányzatának  képviseletében  eljárva  –  a 
határozat 1. sz. függeléke szerinti tartalommal – aláírja.

Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztató a 84/2009.(IV.23.) sz. határozat végrehajtásáról

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a 2009. április 23-án tartott  ülésén tárgyalta a képviselő-testület a Katona 
József utca - Liliom utca sarkán lévő ingatlanrész megvásárlására  vonatkozó javaslatot.  A 
84/2009.  (IV.23.)  sz.  határozatban  kapott  felhatalmazást,  hogy  a  megközelítően  360  m2 
területű  ingatlanrész  megvásárlása  érdekében  a  tulajdonossal  történő  egyeztetés  és 
értékbecslés alapján az adás-vételi szerződés megkötését készítse elő, amennyiben az ingatlan 
értéke a 400 ezer forintot  nem haladja meg. A májusi  ülésen kaptak a képviselők a lejárt 
határidejű  határozatokról  szóló  polgármesteri  jelentésben  tájékoztatást  arról,  hogy  az 
érintettek  a  döntésről  értesültek,  és  a  telekalakításra  vonatkozó  szándéknyilatkozatot  az 
önkormányzathoz benyújtották. Ezt követően zajlott a földmérői munkarész előkészítése. 

A 44-46.  hétről  szóló polgármesteri  tájékoztató tartalmazta  a felhatalmazás  alapján történt 
intézkedésről szóló beszámolót. A képviselő-testület szándékának megfelelően az adás-vételi 
szerződés  megkötésére  sor  került.  Az  adás-vételi  szerződés  előkészítése  során  a  felkért 
földmérő az érintett telkek megosztási vázrajzát elkészítette. A szerződéskötést követően az 
ügy lezárásához szükséges telekhatár rendezésére vonatkozó eljárás folyamatban van.
A  földhivatali  eljárás  során  szükséges  azonban  a  telekhatárok  -  megosztási  vázrajznak 
megfelelő -  módosításához - a megkötött  adásvételi  szerződés mellett  -  az önkormányzat 
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részéről tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület nyilatkozata. Kérte, aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     28/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 84/2009. (IV.23.) sz. 
határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  tulajdonosi  jogkörében eljárva  hozzájárulását  adja, 
hogy a  gombai  456/1 hrsz-ú ingatlannak  a  09-07/2009.  munkaszámú változási 
vázrajz  alapján  történő  megosztása  és  határrendezése  a  földhivatali  szabályok 
szerint megtörténjen. 
2. A  Képviselő-testület  tulajdonosi  jogkör  gyakorlását  a  Gombán  2009. 
november  11-én  aláírt  telekrendezési  megállapodás  biztosítja,  mely  alapján  a 
megosztás  előtt  455/2  hrsz-ú  területből   307  m2  beolvad  a  455/8  hrsz-ú 
ingatlanba.

Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 180/2009. (IX.10.) sz. határozat 3. pontjával biztosított a képviselő-testület 
az IKSZT pályázat előkészítése során előirányzatot a szükséges telekhatár rendezési munkák 
elvégzéséhez is. A földmérői munkarészek elkészültek.  Azonban ennek az eljárásnak a során 
is szükséges a Képviselő-testület jóváhagyása a telekhatár rendezéséhez.
Kérte, aki az előterjesztéshez csatolt határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     29/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 180/2009. (IX.10.) sz. 
határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  tulajdonosi  jogkörében eljárva  hozzájárulását  adja, 
hogy  a  gombai  726,  727  és  1051/5  hrsz-ú  ingatlanoknak  a  05-10/2009. 
munkaszámú  változási  vázrajz  alapján  történő  megosztása  és  határrendezése  a 
földhivatali szabályok szerint megtörténjen. 
2. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkör gyakorlását a 726 hrsz, a 727 hrsz 
és  az  1051/5  hrsz-ú  Gomba  Község  Önkormányzatát  megillető  földhivatali 
nyilvántartásban szereplő tulajdonjogi bejegyzése biztosítja. 

Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat a közösségi színtér ingyenes rendelkezésre bocsátásáról

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy Sólyom László köztársasági elnök 2010. január 15-én kihirdette a 2010. év 
tavaszán esedékes országgyűlési képviselőválasztás első és második fordulójának időpontját. 
A hivatalos  közléssel  elindult  a  választási  kampány.  A választásokra  készülő  szervezetek 
közül  többen  keresték  az  elmúlt  hetekben  az  önkormányzatot,  hogy  politikai,  választási 
fórumot szeretnének tartani a Faluházban. 

Javasolta  az  előző  kampányidőszakok  helyi  gyakorlatát  követni  azzal,  hogy  minden 
jelöltállításra készülő szervezet részére egy alkalommal biztosítson az önkormányzat ingyenes 
lehetőséget politikai fórum megtartására az önkormányzat közösségi színtereiben.

Kérte, hogy aki az ingyenes helyiséghasználathoz szükséges döntést a határozati javaslatban 
foglaltaknak megfelelően támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     30/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  az ingyenes helyiséghasználatról  szóló javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta.

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
2010.  évi  országgyűlési  választásokra  tekintettel  minden 
jelöltet állítani szándékozó szervezet részére egy alkalom-
mal ingyenesen rendelkezésre bocsátja a Faluház (Gomba, 
Petőfi u. 11.) közösségi színteret választási fórum megtar-
tása céljából.

2. Az 1. pontban említett választási fórum időpontját úgy kell 
meghatározni, hogy a közösségi színtér tervezett program-
ját hátrányosan ne befolyásolja.

3. Az 1. pontban említett  választási fórum céljára abban az 
esetben lehet térítés nélkül rendelkezésre bocsátani közös-
ségi színteret,  ha a fórumon belépődíjat nem kell fizetni, 
illetve  nem történik  szerzői  jogvédelem alá  tartozó  ese-
mény.

Határidő: 2010. április 23. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat Gomba Község Önkormányzatának az oktatás-nevelési intézmények
működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó

intézkedési tervének felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  85.  §  (4)  bekezdése 
rendelkezik  arról,  hogy  a  helyi  önkormányzat  köteles  feladat-ellátási,  intézményhálózat-
működtetési  és  fejlesztési  tervet  készíteni.  Szintén  a  közoktatási  törvény  alapján  kell  az 
önkormányzatnak  önkormányzati  minőségirányítási  programmal  rendelkezni.  Az 
önkormányzati  intézkedési  tervnek  tartalmaznia  kell,  hogy  az  önkormányzat  kötelező 
feladatait  milyen  módon  látja  el,  valamint  a  gyermekek  esélyegyenlőségét  szolgáló 
intézkedéseket  is.  E témával  a Képviselő-testület  2004-ben foglalkozott,  azonban az azóta 
bekövetkezett  változások  a  dokumentum  felülvizsgálatát  igényelik.  A  felülvizsgálat 
lebonyolítását az aktuális pályázati lehetőségek is indokolják.
Kérte,  aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     31/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gomba  Községi 
Önkormányzatának  az  oktatási-  nevelési  intézmények  működtetési  és  fejlesztési  tervére, 
valamint  minőségirányítási  programjára  vonatkozó  intézkedési  tervének  felülvizsgálatára 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta.

1./ A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Gomba  Községi  Önkormányzatának  az 
oktatási-  nevelési  intézmények  működtetési  és  fejlesztési  tervére,  valamint 
minőségirányítási programjára vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát 
követően  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti  Gomba  Község 
Önkormányzatának  a  közoktatási  feladatai  megszervezéséhez  szükséges 
önkormányzati  döntés  előkészítést  szolgáló  feladat-ellátási,  intézmény 
működtetési és fejlesztési tervét 2010/2011-ig

2./ A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Gomba  Községi  Önkormányzatának  az 
oktatási-  nevelési  intézmények  működtetési  és  fejlesztési  tervére,  valamint 
minőségirányítási programjára vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát 
követően a határozat 2. sz. melléklete szerinti Gomba Község Önkormányzati 
Minőségirányítási Programját 2010/2011-ig

3./ A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadott 
dokumentumok végrehajtásáról és felülvizsgálatáról gondoskodjon.

      Felelős: Lehota Vilmos  polgármester
     Határidő: 2011. december 31. 
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Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  Üllő  Város  Polgármestere  részéről  érkezett  megkeresés  az  üllői  Humán 
Szolgáltató Központ által működtetett óvoda pályázati támogatási igénye miatt. Az óvodára a 
pályázatot benyújtanák, de ehhez szükséges még a – házi segítségnyújtás kapcsán megkötött – 
Mikrotérségi Társulási Megállapodás módosítása. 

Kérte, aki az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai 
szakszolgálat  feladatellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi  Társulási  megállapodás 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     32/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üllő 
és  Környéke  egyes  szociális  alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és  pedagógiai 
szakszolgálat  feladatellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi  Társulási 
megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A képviselő-testület határozatával elfogadja az Üllő és Kör-
nyéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pe-
dagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotér-
ségi Intézményi Társulási megállapodás módosítását a hatá-
rozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási 
megállapodás módosításának aláírására.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: azonnali

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint 
közösségi  buszok  beszerzése  támogatás  igénybevételének  részletes  feltételeit  szabályozó 
1/2010.  (I.19.)  számú  Önkormányzati  Miniszteri  rendelet  alapján  vizsgálatra  került  a 
támogatási  igény beadásának lehetősége.  Az óvodai  tornaszoba megépítésére  2009. évben 
benyújtott u.n. CÉDE pályázathoz készített tervek alapján javasolta a pályázat benyújtását. A 
tavalyi támogatási igény esetében a 20 MFt elnyerhető támogatás mellé 13,8 MFt saját erő 
biztosítását  határozta  el  a  Képviselő-testület,  ami  a  hozzáépítésen  kívül  tartalmazta  a 
legrégebbi  óvodarész belső felújításának fedezetét  is.  A 2010. évi  költségvetés a tervezett 
beruházások  miatt  nem  tartalmaz  a  tavalyi  óvodai  pályázathoz  hasonló  mértékű  önerő 
fedezetet,  ezért  javasolta,  hogy  a  Képviselő-testület  határozza  el  a  támogatási  igény 
benyújtását a szükséges 20%-os mértékű, 5 MFt összegű önerő mellett, amellyel számított 25 
MFt összeg fedezetet nyújt a hozzáépítés kivitelezésére. Szükséges rögzíteni azt a tényt, hogy 
a támogatás megítélése magával hozza a legszükségesebb belső felújítás igényét, amelynek 
fedezetéről – várhatóan hárommillió forint összegről – később kell a Képviselő-testületnek 
dönteni. Kérte a tájékoztatóban szereplő határozati javaslat támogatását.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     33/2010. /II.04./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megtárgyalta  az  1/2010.(I.19.)  ÖM  rendeletben  biztosított 
támogatási  lehetőségre  vonatkozó  javaslatot,  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  képviselő-testület  a  „bölcsődék  és  közoktatási  
intézmények  infrastrukturális  fejlesztése,  valamint 
közösségi  buszok beszerzése  támogatás” igénybevételének 
részletes  feltételeit  szabályozó  1/2010.  (I.19.)  számú 
Önkormányzati  Miniszteri  rendelet  alapján  pályázat 
beadását határozta el 
2. A  képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvoda 
tornaszobájának  megépítésére  és  a  szükséges  kiszolgáló 
helyiségek létesítéséhez szükséges 5.000.000,- Ft saját forrást 
az általános tartalék terhére biztosítja.
3. A  képviselő-testület  a  támogatásból  megvalósuló 
beruházást  5  évig  az  eredeti  rendeltetésnek  megfelelően 
hasznosítja, az intézményt  5 évig nem szünteti meg, illetve 
nem adja át a fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
4. A  képviselő-testület  a  pályázat  műszaki 
előkészítésével  a  Human  Construct  Tervező  és 
Szaktanácsadó Kft.-t (székhelye:1082 Budapest, Leonardo da 
Vinci  u.  1/b  I.  em.  9.e),  a  pályázatírással  a  Meridian  C. 
Consulting Betéti társaságot (8000 Székesfehérvár, Erzsébet 
u. 10.) bízza meg. 
5. A  3./  pontban  meghatározott  feladatok  ellátásának 
ellenértékeként a Képviselő-testület 300eFt + ÁFA összeget 
az általános tartalék terhére hagy jóvá.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy az a bizonyos útszakasz, ahol járda lesz építve, mi alapján kerül kiválasztásra 
és bevonhatók-e ebbe a tevékenységbe a lakosok, továbbá kérdezte, hogy a kézilabda pálya 
kialakítására mikor fog sor kerülni. Amennyiben úgy dönt a Képviselő-testület, hogy épüljön 
meg, úgy a Búcsú rendezvényének helyszínéről is dönteni kell.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  2010.  február  25-én  megtartandó  Képviselő-testületi  ülésre  készül  egy 
vázlat a járdafelújítással kapcsolatban. A kézilabda pályával kapcsolatban elmondta, hogy a 
holnapi napon aláírásra kerül a hitelszerződés, a már megtervezett útra mindenképpen kell 
árajánlatokat kérni, kérni fog árajánlatot egy kézilabda pálya aszfaltozott kialakítására is.
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Erdélyi Zsolt
Felvetette,  hogy a Jókai utcában az ingatlanok előtt  a hó nincsen eltakarítva.  Javasolta ez 
ügyben az ingatlantulajdonosok felszólítását.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy január elején a lakosság kapott felszólítást.  
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 16.55. órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző  polgármester
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