
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. február 25-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
5/2010. (II.26.)  számú rendelet  az  önkormányzat  2009. évi  költségvetéséről  szóló 3/2009. 
(II.06.) számú képviselő-testületi rendelet módosításáról 

Hozott határozatok:        
35/2010.  (II.25.) számú határozattól     59/2010. (II.25.) 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  25-én 
15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt  és  valamennyi 
megjelentet. Megállapította, hogy az ülésen 8 képviselő megjelent. Tasi Péter alpolgármester 
jelezte, hogy később érkezik. 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  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     35/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  február  25-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 Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) 
számú képviselő-testületi rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3.) Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Monor Város rendőrkapitánya
Előkészítő: Rendőrkapitányság
Véleményező: valamennyi bizottság
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4.) Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről
Előterjesztő: az egyesület elnöke
Előkészítő: --
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Tájékoztató az önkormányzat közművelődési tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: művelődés-szervező
Véleményező: valamennyi bizottság

6.) Javaslat a Gomba Községért Alapítvány alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7.) Javaslat  az  országgyűlési  képviselők  választásán  közreműködő  szavazatszámláló 
bizottságok megválasztására

Előterjesztő: jegyző
Véleményező: Ügyrendi bizottság

8.) Javaslat  az  Üllő  és  Környéke  egyes  szociális  alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és 
pedagógiai  szakszolgálat  feladatellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi 
Társulási megállapodás módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Ügyrendi bizottság

9.) Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény beiratkozási időpontjának jóváhagyására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető
Véleményező: Ügyrendi bizottság

10.)Egyebek

1. napirend

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
A 2010. 5. hét – 2010. 7. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató írásban kiküldésre 
került a képviselők részére, az ülést megelőző hét eseményeivel kapcsolatban az alábbiakat 
ismertette:

-  2010.  február  22-én  az  ÁNTSZ-nél,  február  24-én  a  Kerületi  Főállatorvosi  Hivatalban 
kerültek egyeztetésre a rendezvényház tervei, különösen a közétkeztetési konyha tekintetében. 
A tárgyalások során a három előkészítő helyiségből kettő, a két mosogatóhelyiségből három 
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alakult  ki.  Az  egyeztetett  tervek  alapján  a  két  szakhatóság  hozzájárulását  tudja  adni  az 
engedélyeztetési eljárásban.
- Megtartotta újabb koordinációs egyeztetését a Gomba Községért Közalapítvány kiegészült 
kuratóriuma és ellenőrző bizottsága. Az együttes véleményezés alapján kerül előterjesztésre a 
képviselő-testületi ülésre az alapító okirat módosítása.
-  A  fagy  megszűntével  megkezdődhetett  a  Szemők  Balázs  téri  vízelvezető  rendszer 
karbantartása. Tervek szerint a munkálatok a jövő héten befejeződnek.
- 2010. február 23-án a monori Városháza ünnepélyes átadásán vehetett részt.
-  Tanyagondnoki  fórum  került  megtartásra  Felsőfarkasdon  a  régi  iskola  épületében.  A 
jelenlévők merőben más hozzáállást tanúsítottak, mint a szolgálat elindításakor tartott korábbi 
fórumon.  A  szolgálat  tevékenységét  jónak,  az  önkormányzat  segítségének  értékelték.  A 
fórumon részt vett a Falugondnokok Duna-Tisza-közi Egyesületének képviselője is.
-  Az  MVH  Jogorvoslati  Főosztályáról  megérkezett  az  elsőfokú  (  részben  helyt  adó  ) 
határozatot megsemmisítő másodfokú határozat. A döntés értelmében – fellebbezési indokok 
alapján – meg kell ismételni az elsőfokú eljárást.

/ Időközben Tasi Péter alpolgármester megérkezett /

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  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

36/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az 
előző  testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri 
tájékoztatót és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

2. napirend

Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési előirányzatainak 
módosítására és az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009. (II.06.) számú 

képviselő-testületi rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. 
A bizottsági álláspontokat kérdezte.
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Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehoczki Zoltán
Ismertette,  hogy a Pénzügyi  Bizottság a rendelet-tervezetet  szintén elfogadásra javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy 2009. évben a születési támogatásra mennyi összeg került kifizetésre?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy a  kérdésre  pontos  választ  csak akkor  tud adni,  ha  a  nyilvántartás  adatait 
megnézi.  Megjegyezte,  hogy  emlékezete  szerint  540  ezer  forint  került  kifizetésre  ilyen 
jogcímen.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy a támogatott családok számának függvényében a rendelet tárgyalása kerüljön 
újból napirendre.
 
Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén, rendeletalkotásra kérte 
a Képviselő-testületet. Kérte, hogy aki a rendelet tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
5/2010. (II.26.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló

3/2009.(II.06.) számú képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Lehota Vilmos
Kérdezte a Monori Rendőrkapitányság részéről megjelent kapitány helyettest, Kardos Zoltán 
Urat, hogy az írásbeli beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Kardos Zoltán
Elmondta, hogy az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
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Lehota Vilmos
Kérdezte Bálint  Gábor körzeti  megbízottat,  hogy az írásbeli  beszámolóhoz kíván-e szóbeli 
kiegészítést tenni?

Bálint Gábor
Elmondta, hogy a Polgárőrség működését szeretné megbeszélni a Képviselő-testülettel.

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

Fodor Béla
A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  a 
beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  Monori  Rendőrkapitányság  beszámolóját  tovább 
tárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Monori  Rendőrkapitányság  beszámolóját  a  maga  részéről  elfogadásra 
javasolja. Megjegyezte, hogy a kollégák jelenléte érzékelhető volt a faluban, melyet ezúton is 
megköszönt.

Kérdezte, hogy sikerült-e és milyen mértékben, lépéseket tenni a körzeti megbízotti szolgálat 
bővítése  érdekében? Véleménye  szerint  a  szalagkorlát  a  balesetek  számát  csökkentené.  A 
szurdiki  kanyar  veszélyességének  vonatkozásában  a  kapitányság  alátámasztó  hozzáállása 
mellett  eredményeket  lehetne  elérni.  Kistérségi  együttműködés  keretében  javasolná 
megvizsgálni  a  sebességmérő  műszer  elhelyezésének  lehetőségét,  lámpával  való 
összekapcsolását. 

Kardos Zoltán
Elmondta,  hogy a  körzeti  megbízotti  szolgálat  bővítésére  akkor  kerülhet  sor,  amennyiben 
ennek az anyagi  fedezete  rendelkezésre  áll.  Megjegyezte,  hogy országosan a  rendőr-lakos 
arány Pest megyében a legrosszabb.

A  közlekedésszervezés,  sebességmérés  kérdésfelvetésére  elmondta,  hogy  a  sebességmérő 
felvételt nem készít. Felvételt készítő műszereket a község nem rakhat ki. Az a fajta műszer, 
amely  a  sebességet  jelzi,  és  pszichikai  hatással  jár,  annak  az  elhelyezése  mindenképpen 
támogatandó  lenne,  mert  az  valóban  csökkenti  a  balesetek  számát.  Ennek  a  technikai 
lehetőségei adottak. Igény esetén a mérnök szakértőt előadásra meg lehet hívni egy képviselő- 
testületi ülésre. A szurdiki kanyar állapotát a rendőrség szakmailag alá tudja támasztani, ha az 
önkormányzat a KPM felé jelzéssel él.
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Bálint Gábor
Elmondta, hogy több volt a rendőri jelenlét a faluban mégsem esett vissza a bűncselekmények 
száma.  Fejlődést,  javulást  nem  értek  el.  A  Polgárőrség,  Rendőrség  és  az  Önkormányzat 
munkáját kellene összekapcsolni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  Polgárőrség  és  a  Rendőrség  feladatát  alaposan  külön  kell  választani. 
Nemcsak  a  közlekedési  helyzet  romlására  kell  figyelni,  hanem  inkább  a  közbiztonság 
helyzetére. Bosszantó, hogy a három hónapja történt halált okozó testi sértésről a mai napig 
nem tudni semmi megnyugtató részletet. Jó lenne, ha az egyedül élő személyeket meg lehetne 
védeni,  ezért  is  szerepel  a  napirendi  pontban  egy  előterjesztés,  mely  szeretné  bővíteni  a 
körzeti megbízotti szolgálatot.

Erdélyi Zsolt
Kérdezte, hogy a betöréses lopások a nap melyik szakában történnek általában? Tapasztalat, 
hogy ezek az emberek biztosra mennek, megfigyelő, besúgó embereket alkalmaznak. 

Bálint Gábor
A kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy a betöréses  lopások általában éjfél  és hajnal  3 óra 
között történnek.  

Lehota Vilmos
Felvetette, hogy az Ady Endre utcában parkoló autók akadályozzák a közlekedést.

Tóth Sándor
Javasolta,  hogy  a  Monori  Rendőrkapitánysággal  együttműködési  megállapodás  kerüljön 
megkötésre.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  6  éve  volt  egy  ilyen  megállapodás,  a  Monor  környéki  összes  Polgárőr 
Egyesület és a Monori Rendőrkapitányság képviseltette magát. 

Tasi Péter
Elmondta,  hogy  hosszú  ideig  vívódott  azon,  hogy  nemmel  szavazzon  a  beszámoló 
vonatkozásában, vagy tartózkodjon. Nemmel fog szavazni, mivel a beszámoló azt mutatja, 
hogy nem javult  a helyzet,  ugyanakkor a körzeti  megbízott  itt  van a faluban, a rendőrség 
részéről amennyire csak lehetett megtettek valamit. A közlekedési helyzetben ez előrelépést 
okozott,  de  a  másik  területen  egyáltalán  nem.  Nem  fogadja  el  a  beszámolót,  hiszen  a 
következő  határozati  javaslat  is  arról  szól,  hogy  nem  fogadja  el  a  Képviselő-testület  a 
jelenlegi helyzetet.

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,  1 
tartózkodással, 1 ellenszavazattal az alábbi döntést hozta:
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37/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót 
és azt elfogadta.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban 
foglaltakról a Monori Rendőrkapitányságot tájékoztassa.

Lehota Vilmos
A  körzeti  megbízotti  szolgálati  formához  meghatározott  körzetek  módosításának,  illetve 
önálló  gombai  körzeti  megbízotti  körzet  kialakításának  kezdeményezésre  vonatkozó 
előterjesztést a képviselő megkapták. Kérdezte az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket. 
Eltérő vélemény nem fogalmazódott meg, így kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáskor Tóth Sándor képviselő nem volt jelen. 

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

38/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a körzeti 
megbízotti  szolgálati  formához  meghatározott  körzetek  módosításának,  illetve 
önálló  gombai  körzeti  megbízotti  körzet  kialakításának  kezdeményezésére 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  a 
közbiztonság helyzetének javítása érdekében - Monor Város 
Rendőrkapitánya  útján  kezdeményezi  Pest  megye 
Rendőrfőkapitányánál,  hogy  a  Bénye-Gomba-Káva  körzeti 
megbízotti működési területet megosztva, Gomba községben 
önálló  -  egyéb  településekért  felelősséggel  nem  tartozó  - 
körzeti megbízotti működési területet határozzon meg.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 
1.  pontban  foglalt  kezdeményezésről  tájékoztassa  a  Pest 
Megyei  Rendőr-főkapitányság  Monori  Rendőrkapitányság 
vezetőjét.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: 2010. március 5.
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4. napirend

Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Polgárőrség képviseletében Kósa Attila teszi meg a szóbeli kiegészítést.

Kósa Attila
Tájékoztatta a képviselő-testületet,  hogy a Gombai Polgárőrség elnöke, Bunford Péter más 
irányú  elfoglaltsága  miatt  nem  tud  részt  venni  az  ülésen. Elmondta,  hogy  a  polgárőrség 
mostani  állapotával  nincs  minden  rendben.  A  bűnügyi  szolgálatban  a  prevenciónak  nagy 
szerepe van. 

Legfontosabbnak  tartotta  áttekinteni,  hogy  a  polgárőrség  milyen  vezérfonal  mellett 
tevékenykedik.  Véleménye  szerint  az  Országos  Polgárőr  Szövetséghez  kell  csatlakozni. 
Fontos a polgárőr igazolvány, melyet előír a polgárőr törvény. A polgárőrség a rendőrséggel 
együttműködési  szerződést  köthet.  Ki  kell  alakítani  a  polgárőrség  arculatát,  be  kellene 
vezetni,  hogy napközben is legyen polgárőri jelenlét.  A szomszédos polgárőrökkel fel kell 
venni a kapcsolatot. Fontos a jelzőrendszer kiépítése. A polgárőrök elmehetnek az iskolába is 
oktatni. Közös lakossági bűnmegelőzési fórumot is érdemes lenne tartani.

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy kerüljön a lakosság megszólításra  jelentkezési  lap formájában,  hogy az új 
belépő mit tud vállalni,  hány alkalommal? A kijáráson kívül az illető vállal-e még valami 
pluszt, van-e igény üzemanyag térítésre?

Tóth József
Elmondta, hogy a kijárás a 4 évvel ezelőtti közgyűlésen téma volt. Pár éve együttműködési 
megállapodást  kötött  Gomba-Bénye-Káva.  Ez  a  megállapodás  nem  került  felbontásra.  A 
polgárőr igazolvánnyal kapcsolatban elmondta, hogy vizsgázni kellett volna. 

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

39/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

 
1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 

a  Gombai  Polgárőrségnek  az  egyesület  működéséről  szóló 
tájékoztatóját és azt elfogadta.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozatban 
foglaltakról a Gombai Polgárőrség elnökét tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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5. napirend

Tájékoztató az önkormányzat közművelődési tevékenységéről

Lehota Vilmos
A napirendi pont előkészítőjét, Máté Józsefné művelődés-szervezőt kérdezte, hogy az írásbeli 
beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítése?

Máté Józsefné
Elmondta, hogy a Faluház 2009. évi rendezvényeiről szóló beszámolóból kimaradt a szüreti 
bál.  Ezen  rendezvény  szervezése  kikerült  a  kezéből.  Az  érdeklődést,  a  minőséget  és 
színvonalát tekintve nagyon visszaesett. Kérdése volt, hogy szükség van-e egyáltalán a szüreti 
bálra?

Tóth József
Megjegyezte, hogy annak kellene nagyobb energiát belefektetni, aki profitál belőle.

Máté Józsefné
Elmondta, hogy a bál szervezését azért nem akarják elvállalni, mert nincs belőle profit. 

Szegedi Csaba
Javasolta hogy a szüreti  bál napirendről történő levétele előtt valamilyen újításban kellene 
gondolkodni.

Lehota Vilmos
Megjegyezte,  hogy  amennyiben  a  Rendezvényház  elkészül,  nem  kell  aggódni  a  bálok 
minőségéért. Tekintettel  arra, hogy az önkormányzat  közművelődési  tevékenységéről szóló 
beszámolót mindhárom bizottság tárgyalta, a bizottsági véleményeket kérdezte.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  művelődés-szervező  által  készített 
beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  nem  volt  jelen  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén,  a  beszámolót  elfogadásra 
javasolja.
 
Lehota Vilmos
A  napirendhez  kapcsolódóan  további  hozzászólás  nem  történt,  így  az  előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

10



Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

40/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat  közművelődési  tevékenységéről  szóló  beszámolót  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  művelődés-szervező  által  készített  beszámolót 
elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a 
művelődés-szervezőt értesítse.

Határidő: 2010. március 5. 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester 

6. napirend

Javaslat a Gomba Községért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken ismertetésre került a módosító javaslat, a bizottságok 
így alkották meg véleményeiket. A bizottságok hozzászólását kérdezte.

Erdélyi Zsolt
Ismertette,  hogy az Ügyrendi  Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot  a 
bizottsági  ülésen  elhangzott  módosítási  javaslatokkal  együtt  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasolta  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  a  bizottsági  ülésen  elhangzott  módosítási 
javaslatokkal együtt a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szintén 
elfogadásra  javasolta  a  Képviselő-testület  felé  a  bizottsági  ülésen  elhangzott  módosítási 
javaslatokkal együtt.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén az előterjesztői módosító javaslatokkal egységes szerkezetbe 
foglalt  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  azzal  egyetért,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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41/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„GOMBA KÖZSÉGÉRT” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú 
Szervezete alapító  okiratának módosítására tett  javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1./ Gomba Község Önkormányzata - mint alapító - a határozat 1. sz. 
mellékletében  foglalt  szövegezéssel  jóváhagyja  a  „GOMBA 
KÖZSÉGÉRT”  Gomba  Község  Közalapítvány  és  Közhasznú 
Szervezete alapító okiratának módosítását.

2./ A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges 
okiratok benyújtásával  kezdeményezze  a Pest megyei  Bíróságon 
az 1./  pontban meghatározott  alapítványra  vonatkozó változások 
átvezetését.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7. napirend

Javaslat az országgyűlési képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló 
bizottságok megválasztására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság 
véleményezte. A bizottság elnökének hozzászólását kérte.

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

Szegedi Csaba
Kérdezte,  hogy  a  póttagok  milyen  sorrendben  kerülnek  behívásra?  A  00l  számú 
szavazókörben  öt  póttag  van,  a  002 számú  szavazókörben  pedig  miért  három a  póttagok 
száma?

Kósa Erzsébet Anikó
A kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs sorrendiség megállapítva. A következő kérdés 
alapján  tájékoztatta  a  képviselő-testületet,  hogy  a  választási  törvény  írja  elő,  hogy  az 
igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókörökben hét tagú szavazatszámláló bizottság 
szükséges, míg a többi szavazókörben csak 5 tagú szavazatszámláló bizottságot kell a helyi 
választási iroda vezetőjének biztosítani a szavazás napjára a választott és megbízott tagokból.
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Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  2006.  évben  döntött  a  Képviselő-testület  a  tagokról  és  póttagokról. 
Megkérdezte, hogy nincs annak logikája, hogy a korábban jelölt póttagok maradjanak újból 
póttagok?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy az  előkészítésben közreműködő kolléganő telefonon  megkereste  azokat  a 
személyeket, akik korábbi választott tagjai voltak a szavazatszámláló bizottságoknak. Volt, 
aki nemleges választ adott, de olyan is volt, akit nem ért el az egyeztetés során. Ezért kerültek 
új személyek megjelölésre.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a 003. számú szavazókörben szerepelt Borsos Gábor a póttagok között.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy nagy valószínűséggel megvan az oka, hogy a kolléganő az előterjesztésben 
nem jelölte póttagként Borsos Gábor Urat. Feltételezhető, hogy nem érte el, vagy nemleges 
volt a válasz.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a korábbi póttagoknak volt lehetőségük gyakorlatot szerezni. Meglátása 
szerint  kisebb  kockázat  újból  keresni  és  elérni  valakit,  mint  beválasztani  új  póttagot. 
Megkérdezte Borsos Gábort, aki elmondta neki, hogy őt nem keresték a hivatalból ez ügyben.
A  001.  szavazókör  szavazatszámláló  bizottságának  póttagjai  közé  Bokros  Imréné  nevét 
javasolta felvenni. Baranyi Tiborné póttagként jelölt személlyel kapcsolatban elmondta, hogy 
a korábban pártszínekben induló képviselőjelölt helyett szerencsésebbnek tartaná a független 
személyekből álló bizottsági tagokat. 

Tóth József
A  képviselőtársa  gondolatmenetét  figyelembe  véve  véleménye  szerint  a  napirendet  egy 
hónappal előbb kellett volna tárgyalni.

Kósa Erzsébet Anikó
Kérte, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjainak kötelezően előírt oktatására tekintettel 
kerüljön  sor  az  előterjesztés  alapján,  a  módosító  indítványokra  is  tekintettel  döntés 
meghozatalára.  Nem  látja  akadályát,  hogy  a  javasolt  póttagok  bekerüljenek  a 
szavazatszámláló bizottságba, ha a képviselők támogatják az indítványt.

Lehota Vilmos 
Kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal  a  képviselői  módosító  indítvánnyal,  hogy  a  001.  számú 
szavazókör  szavazatszámláló  bizottságának  póttagjai  közé  Bokros  Imréné  kerüljön 
megválasztásra, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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42/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt a 
képviselői  módosító  indítványt,  mely  alapján  a  001.  sz.  szavazókör 
szavazatszámláló bizottságának póttagjai közé Bokros Imréné kerüljön 
megválasztásra.

Lehota Vilmos 
Kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal  a  képviselői  módosító  indítvánnyal,  hogy  a  001.  számú 
szavazókör  szavazatszámláló  bizottságának  póttagjai  közé  Baranyi  Tiborné  ne  kerüljön 
megválasztásra, kézfelemeléssel jelezze.

A szavazáskor Tóth Sándor képviselő nem volt jelen.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  1  igen  szavazattal,  3 
ellenszavazattal és 5 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

43/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 igen szavazat 
mellett,  3  ellenszavazattal  és  5  tartózkodással  elutasította  azt  a 
képviselői  módosító  indítványt,  mely  szerint  a  001.  sz.  szavazókör 
szavazatszámláló  bizottságának  póttagjai  közé  Baranyi  Tiborné  ne 
kerüljön megválasztásra.

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

44/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
szavazatszámláló  bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására  vonatkozó 
javaslatot és a következő határozatot hozta:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  választási  eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a  választások  során  közreműködő  szavazatszámláló  bizottságok  tagjait  és 
póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

001. szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Balla Dezső

  tagjai: Balázs Lászlóné
Molnár Sándorné
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póttagok  Teleki Györgyné
Bácskayné Szabó Katalin
Tóth Lajos
Baranyi Tiborné
Tolvai Judit
Bokros Imréné

002. szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Rikter Györgyné

  tagjai: Bagóné Lőrincz Renáta
Lehota Györgyi

  póttagok: Sinkovicz Sándorné
Palaticzky Nelli
Tasi Mária

003. szavazókörben:
A szavazatszámláló bizottság elnöke: Váradi Györgyné

  tagjai: Pataki Tiborné
Szarvas Endréné

  póttagok: Bodnár Andrea
Tóthné Gyuricza Erzsébet
Furuczné Mogyorósi Csilla

2. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 
eljárásról szóló  1997. évi C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  a  települési  kisebbségi  önkormányzati 
képviselők  választásának  lebonyolítása  során  közreműködő 
szavazatszámláló  bizottságok  tagjait  és  póttagjait  az  alábbi 
összetétellel választja meg:

A szavazatszámláló bizottság elnöke: Suhajda Péterné
  tagjai: Mátyás Ferencné

Gyenes Zoltánné
póttagok Varga Orsolya

Tóthné Polyák Ágnes
Bunfordné Lovas Hajnalka
Boros Istvánné
Szemők Józsefné
Kósa Attila
Szlabonyi Gáborné

Határidő: azonnali
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

15



8. napirend

Javaslat az Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és 
pedagógiai szakszolgálat feladatellátására létrehozott Mikrotérségi Intézményi Társulási 

megállapodás módosítására

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

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

Lehota Vilmos
Kérdezte a véleményező bizottság álláspontján kívüli hozzászólásokat.

Tasi Péter
Javasolta  a határozat  utolsó mondatának kiegészítését  az  alábbiak  szerint:  Gomba Község 
Önkormányzata ne csak a pályázat finanszírozásával kapcsolatban ne vállaljon semminemű 
anyagi kötelezettséget, hanem finanszírozás mellett a megvalósításával kapcsolatban sem.

Lehota Vilmos
Az  alpolgármesteri  módosító  indítványt  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

45/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az 
alpolgármesteri  módosító  indítványt,  mely  alapján  az  Üllő  Város 
Önkormányzata  által  kért  további  határozat  utolsó mondatának utolsó 
fordulata  szerint  Gomba  Község  Önkormányzata  ne  csak  a  pályázat 
finanszírozásával  kapcsolatban  ne  vállaljon  semminemű  anyagi 
kötelezettséget,  hanem  finanszírozás  mellett  a  megvalósításával 
kapcsolatban sem.

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a 32/2010.(II.05.) számú határozat visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

46/2010. /II.25./ 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 a 32/2010. (II.4) sz. határozatát 
visszavonja.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: azonnali

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  az  Üllő  és  Környéke  egyes  szociális  alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és 
pedagógiai  szakszolgálat  feladatellátására  létrehozott  Mikrotérségi  Intézményi  Társulási 
megállapodás módosítását a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

47/2010. /II.25./ 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  elfogadja  az  Üllő  és  Környéke  egyes 
szociális  alapszolgáltatási,  gyermekjóléti  és  pedagógiai 
szakszolgálat  feladatellátására  létrehozott  Mikrotérségi 
Intézményi  Társulási  megállapodás  módosítását  a határozat 
1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
Üllő  Város  Önkormányzatát  tájékoztassa,  és  egyben 
felhatalmazza,  hogy  a  társulási  megállapodás  módosítását 
Gomba  Község  Önkormányzatának  nevében  és 
képviseletében aláírja.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: 2010. március 5.
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Lehota Vilmos
A  módosított  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  azzal  egyetért 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

48/2010. /II.25./ 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. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul 
veszi,  hogy  Üllő  Város  Önkormányzata  induljon  a  KMOP-2009-
4.6.1/B. kódjelű „Közoktatási intézmények beruházásainak támogatása„ 
című pályázaton, melynek célja Üllőn a Kisfaludy tér 2393/2. hrsz. alatt 
egy  3  csoportos  óvoda  építése.Tekintettel  arra,  hogy  az  óvodai 
közoktatási feladatot Üllő és Környéke egyes szociális alapszolgáltatási, 
gyermekjóléti  és  közoktatási  feladatok  ellátására  létrehozott 
Mikrotérségi Intézményi Társulás ( Székhelye: 2225 Üllő, Ócsai út 8. ) 
által  fenntartott  Üllő  Város  Humán  Szolgáltató  Központ,  Nevelési 
Tanácsadó,  Óvoda és  Központi  Rendelő  Többcélú  Közös  Igazgatású 
Intézmény  csak  Üllőn  látja  el,  így  Gomba  Község  Önkormányzata 
semminemű anyagi  kötelezettséget  nem  vállal  a  pályázat 
finanszírozásával és megvalósításával kapcsolatban.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

9. napirend

Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény beiratkozási időpontjának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta.  A bizottság  véleményét 
kérdezte.

Erdélyi Zsolt
Ismertette,  hogy az Ügyrendi  Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot  a 
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
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Lehota Vilmos
Kérdezte  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívüli  hozzászólásokat.  További  hozzászólás 
nem lévén az  előterjesztésben szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal 
egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

49/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta  a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és 
Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  Igazgatója  által  a 
2010/2011-es  tanévre  az  első  évfolyamosok  beiratkozásának 
időpontjára tett javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  a  2010/2011-es  tanévre  a  beiratkozás 
időszakait
a  Fáy  András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

2010. március 22-én 800 órától 1600 óráig és
             2010. március  23-án  800 órától  1600 óráig 
jóváhagyja.

2./ A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatról az oktatási intézmény igazgatóját tájékoztassa, és 
beiratkozás  időpontjának  a  Községháza  hirdetőtábláján 
történő kifüggesztéséről,  illetve  az önkormányzat  honlapján 
történő megjelentetéséről gondoskodjon

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

10. napirend

Egyebek

Javaslat a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi végelszámolásának
elfogadására

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

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

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
az előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot tette fel  szavazásra. Aki azzal egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

50/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pest Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat pénzügyi 
végelszámolásának  elfogadására  tett  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  a  Pest  Megyei  Víz-  és  Csatornamű 
Vállalat  vagyonfelosztási  javaslatát  Gomba  Község 
tekintetében  elfogadja  a  községre  vonatkozó  alábbi 
adatokkal:
Elosztható vagyon: 1.911.987 Ft
Már felosztott vagyon: 1.942.190 Ft
Még felosztható vagyon: 0  Ft

2./ A képviselő-testület  felhatalmazza az elhunyt  végelszámoló 
nevében eljáró özv. Szegedi Pálnét, hogy a vagyonfelosztási 
javaslatnak megfelelően az érintett  önkormányzatok részére 
utalja át  a végelszámolásból  hátramaradt  készpénzt  az  őket 
egyenként  megillető,  a  vagyonfelosztási  javaslatban 
nevesített összegnek megfelelően. 

3./ Gomba  Község  Önkormányzata  a  végelszámolóval,  illetve 
örököseivel  szemben  a  végelszámolást  illetően  semmiféle 
követelést nem támaszt.

4./ A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
határozatról a magánügyvédi irodát tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat a 2/2005.(II.09.) sz. határozat felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A véleményező bizottságok 
elnökeinek hozzászólását kérte.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  „A”  variációs  határozati  javaslat  elfogadását 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  az 
előterjesztésben szereplő „A” variációs határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-
testület felé.

Lehoczki Zoltán
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén az „A” variációs határozati javaslat elfogadását 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További hozzászólás a képviselők részéről nem történt, így az előterjesztésben szereplő „A” 
variációs határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte,  aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

51/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2/2005. (II.09.) sz. határozatának felülvizsgálatára 
tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  a  2/2005.  (II.9.)  sz.  határozatát  2005. 
február 9-i hatállyal visszavonja. 

2./ A képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a 
2/2005.  (II.9.)  sz.  határozat  alapján  teljesített  befizetések 
visszatérítése  érdekében  a  szükséges  intézkedéseket  tegye 
meg. 

3./ A  képviselő-testület  a  2./  pontban  meghatározott 
visszatérítések  fedezetét  682.132,-  Ft  összeg  erejéig  az 
általános  tartalék terhére biztosítja.  Egyben felhatalmazza a 
polgármestert,  hogy  az  előirányzat  módosításáról  a  soron 
következő  költségvetési  rendelet  módosításakor 
gondoskodjon.

Határidő: 2010. március 31
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat az 1048 hrsz.-ú ingatlanból részterület értékesítésére

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

Fodor Béla
A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatokat  elfogadásra  javasolta  a  Képviselő-testület 
felé.

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

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatokat 
szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a vagyonrendelet szerint, ha értékesít az önkormányzat ingatlant akkor, kell 
hirdetés?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy van értékhatár, illetve van egy versenytárgyalási eljárás, ami az adott rendelet 
része, ebben az esetben nincs ilyenről szó.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki az 1048 
hrsz-ú ingatlan egy részének Máté József és Gubek Julianna részére történő értékesítésére 
vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

52/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  1048  hrsz-ú  ingatlan  egy  részének  értékesítésére  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  1048  hrsz-ú  ingatlannak  az  előzetes 
területszámításon  alapuló  telekhatár-rendezéssel  érintett  50  m2 
területben meghatározott  részét – mely alapterület  pontosítása a 
végleges  megosztási  vázrajzban  kerül  meghatározásra  –  a 
telekhatár-rendezésre  tekintettel   a  forgalomképtelen  vagyon 
köréből kivonja és forgalomképes vagyontárgyként értékesíti.

22



2. A képviselő-testület  – az értékesítés  nagyságrendjére  tekintettel 
ingatlanforgalmi értékbecslés nélkül – 350,- Ft/m2-es egységáron 
értékesíti  Máté  József monori  és  Gubek Julianna  gombai  lakos 
részére  az  1./  pontban  körülírt  ingatlanrészt   ½  -  ½  tulajdoni 
arányban értékesíti. 

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

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 
Máté Józsefet és Gubek Juliannát tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  az  1048  hrsz-ú  ingatlan  egy  részének  Rubóczki  Sándor  és  neje  részére 
megvásárlásra történő felajánlással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

53/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  1048  hrsz-ú  ingatlan  egy  részének  értékesítésére  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 2008-ban benyújtott kérelemben foglaltak 
alapján – függetlenül az akkor meghiúsult vásárlási szándéktól – 
megvásárlásra felajánlja Rubóczki Sándor és neje részére a 1048 
hrsz-ú  ingatlannak  az  előzetes  területszámításon  alapuló 
telekhatár-rendezéssel  érintett  113 m2 területben  meghatározott 
részét,  mely  alapterület  pontosítása  a  végleges  megosztási 
vázrajzban kerül meghatározásra.  

2. Amennyiben  Rubóczki  Sándor  és  neje  a  felajánlással  él,  a 
képviselő-testület  az  1./  pontban  körülírt  ingatlanrészt  –  az 
értékesítés  nagyságrendjére  tekintettel  ingatlanforgalmi 
értékbecslés nélkül – 350,- Ft/m2-es egységáron Rubóczki Sándor 
és neje – mindketten gombai lakosok – részére ½ - ½ tulajdoni 
arányban értékesíti. 

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

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 
Rubóczki Sándort és feleségét tájékoztassa.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat Harabula Sándor gombai lakos kérelmének elbírálására

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette  az Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely szerint  a  bizottság  az előterjesztésben 
szereplő „A” variációs határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Fodor Béla
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  „A” 
variációs határozati javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság szintén az „A” variációs határozati javaslat elfogadását 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte, további hozzászólás nem lévén 
az előterjesztésben szereplő „A” variációs határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

54/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Harabula  Sándor  gombai  lakos  kérelmének  elbírálására  előkészített 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 455/8 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 307 m2 
területű ingatlanrészt nem kívánja továbbértékesíteni. 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 
Harabula Sándort tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat az Akácfasor utca és Arany János utca csapadékvíz 
elvezetéséhez szükséges terület megvásárlására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést  mindhárom bizottság tárgyalta.  A 
bizottságok véleményét kérte.
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Erdélyi Zsolt
Az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  csatolt 
határozati javaslatot a bizottság 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.

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

Lehota Vilmos
Hozzászólás  a  képviselők részéről  nem történt,  így az előterjesztésben szereplő  határozati 
javaslatot tette fel szavazásra és kérte, hogy aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

55/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  Akácfasor  utca  és  Arany  János  utca  csapadékvíz  elvezetéséhez 
szükséges  terület  megvásárlására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a 880/1 hrsz-ú, 500 m2 területű ingatlan ½ 
tulajdoni  hányadát  Gubek  Istvánné  gombai  lakostól  -  az 
önkormányzat  2010.  évi  költségvetésében  biztosított  eredeti 
előirányzat terhére - 100.000,- forintos vételáron megvásárolja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adás-
vételi  szerződést  Gomba  Község  Önkormányzata  nevében,  és 
képviseletében eljárva aláírja.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a településközpont környezetrendezési és közlekedési
vázlattervének elkészítésére

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

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

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

Tasi Péter
Javasolta, hogy a településközpont vázlatszintű kialakítására vonatkozó szerződés-tervezetben 
meghatározott  - Rákóczi út Szemők Balázs tértől a Bajcsy-Zsilinszky út óvodáig, Jókai úton 
a takarékszövetkezetig,  a kúria előkertjében és a rendezvényház  környezetében-   tervezési 
területe  változatlan  áron  egészüljön  ki  az  Iskola  utca  elejével,  lehatárolva  az  iskola 
tornatermének vonalában meghatározott területtel. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy arra a területre, melyre a tervezési ajánlat szól, megvan a geodéziai felmérés, 
ki kellene egészíteni.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén az alpolgármesteri módosító indítványt tette fel szavazásra, 
kérte, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

56/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta azt az 
alpolgármesteri  módosító  indítványt,  mely  alapján  a  településközpont 
vázlatszintű  kialakítására  vonatkozó  szerződés-tervezetben 
meghatározott  - Rákóczi út Szemők Balázs tértől a Bajcsy-Zsilinszky út 
óvodáig,  Jókai  úton a  takarékszövetkezetig,  a  kúria  előkertjében és a 
rendezvényház  környezetében-   tervezési  területe  változatlan  áron 
egészüljön ki az Iskola utca elejével, lehatárolva az iskola tornatermének 
vonalában meghatározott területtel. 

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi döntést hozta:
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57/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a településközpont környezetrendezési és közlekedési vázlattervének 
elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a Korzó Tervezési Stúdió Kft (1027 Budapest, Erőd u. 14.) által 
benyújtott tervezési ajánlat alapján megkösse a településközpont 
környezetrendezési  és  közlekedési  vázlattervének  elkészítésére 
irányuló tervezési szerződést.
2. A  Képviselő-testület  az  1.  pontban  rögzített  tervezési 
munkára  1.625.000,-  forint  előirányzatot  biztosít  az  általános 
tartalék terhére.

Határidő: 2010. március 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

„ Főépítészek az épített és természeti környezetért „ Alapítvány támogatása

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

Erdélyi Zsolt
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  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. 

Lehoczki Zoltán
Ismertette, hogy a Pénzügyi 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, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenszavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

58/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
Főépítészek  az  épített  és  természeti  környezetért  Alapítvány 
támogatására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  2010-től  kezdődően  évente  1.-Ft/lakos 
összeggel  támogatja  a  Főépítészek  az  épített  és  természeti 
környezetért Alapítványt

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a 
kezdeményező  Monor  és  Térsége  Önkormányzati  Főépítészi 
Társulás társult települési főépítészét a döntésről tájékoztassa, s a 
támogatás átutalásáról gondoskodjon.

3. A  Képviselő-testület  a  támogatás  kiadási  előirányzatát  az 
általános  tartalék  terhére  biztosítja,  és  felkéri  a  polgármestert, 
hogy  a  soron  következő  költségvetési  rendelet  módosításkor  a 
előirányzatok átcsoportosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. március 5. és értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Németh Tamás gombai lakos kezdeményezése a település helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 2/2003.(II.05.) sz. rendelet módosítása iránt

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést a képviselők megkapták. Kérdezte a 
véleményeket, hozzászólásokat. 

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy nem az egész rendezési tervet kellene módosítani?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy egy egyszerűsített módosítási eljárásra lenne szükség.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  felhatalmazás  alapján  a  márciusi  testületi  ülésre  részletes  előterjesztés 
kerülhet elkészítésre.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  lehetnek  még  ilyen  területek,  melyek  vonatkozásában  hasonló  jellegű 
kérelmek érkezhetnek. 
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Tóth József
Meglátása  szerint  a  Képviselő-testületnek  törekedni  kell  arra,  hogy  megteremtse  a 
vállalkozásoknak a lehetőségeket.

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

59/2010. /II.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Német Tamás gombai 
lakosnak a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 2/2003. (II.5.) 
sz. rendelet módosítása iránt benyújtott kezdeményezése alapján készült előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2/2003. (II.5.) 
sz. rendelet  23.  §-ának módosításával  érintett  hatásterület  tulajdonosai 
álláspontjának  megismerése  érdekében  keresse  meg  az  érintett 
ingatlantulajdonosokat. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  így 
megismert álláspontot is figyelembe véve készítsen a soron következő 
képviselő-testületi ülésre előterjesztést, mely alapján a képviselő-testület 
a Németh Tamás által benyújtott kezdeményezés tárgyában döntést tud 
hozni. 

Határidő: 2010. március 18.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Erdélyi Zsolt
Felvetette,  hogy  a  zöldséges  üzlet  előtt  parkoló  autó  akadályozza  az  úttesten  történő 
balesetmentes gyalogos áthaladást.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy mikor dönt a Képviselő-testület a járda építésével kapcsolatban?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a jövő hét folyamán jönnek felmérni az utak állapotát, ezen kívül kérte, hogy 
nézzék meg a malomi buszmegállót, a sportpályát,  illetve a járdákat. Utána lehet javaslatot 
hozni.

Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 20.12 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző  polgármester
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