
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. március 25-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
6/2010. (III.26.)  számú rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól

Hozott határozatok:        
60/2010.  (III.25.) számú határozattól     76/2010. (III.25.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  március  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 7 képviselő megjelent. Fodor Béla, Szabó Gyula 
és Tóth József 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:

     60/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  március  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 képvise-
lő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti idő-
ben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

2.) Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illeté-
kességi területen folytatott tevékenységéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető
Véleményező: szociális és gyámügyi  bizottság

3.) Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: közszolgáltató
Véleményező: valamennyi bizottság
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4.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, vala-
mint  a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV.25.) sz. 
rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

6.) 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. 8. hét – 2010. 11. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató írásban kiküldésre 
került a képviselők részére, az ülést megelőző hét eseményeivel kapcsolatban az alábbiakat 
ismertette:
      -     A vidékfejlesztési pályázattal kapcsolatban teljesítésre került a hiánypótlás.

− Aláírásra került a tavaly augusztusban elnyert TEUT támogatás támogatási szerződése.
− Bejelentésre került a Patay József utcai partszakadás.
− A Bercsényi utcai pince ügyében a döntés elnapolásra került.
− Az  ÉMÁSZ  által  megbízott  tervezővel  került  egyeztetésre  a  település 

középfeszültségű hálózatának tervezett átalakítása.

Kérte,  aki  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  és  az  előző 
testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri  tájékoztatókat  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

61/2010. /III.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
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2. napirend

Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi 
területen folytatott tevékenységéről

Lehota Vilmos
Kérdezte  Ispány  János  intézményvezetőt,  hogy  az  írásos  beszámolóhoz  kíván-e  szóbeli 
kiegészítést fűzni?

Ispány János
Elmondta,  hogy 2009.  szeptember  óta  zajlik  egy  TÁMOP-os  pályázat,  amelyben  Molnár 
Krisztina  családgondozói  tevékenységet  folytat.  Inaktív,  illetve  munkanélküli  emberek 
munkaerő-piaci reintegrációját célozza.

Molnár Krisztina
Elmondta, hogy az említett pályázatba 11 embert sikerült bevonni. A pályázat lehetőséget ad 
egy képzésben való részvételre,  vagy pedig a munkaerőpiacra töténő visszaintegrálásra.  A 
tapasztalat, hogy legtöbben tanulni szeretnének.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  beszámolót  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A bizottság 
véleményét kérdezte.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat beszámolóját elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
A  beszámolóban  szerepel,  hogy  „  Az  Önkormányzat  testületi  üléstermében  fogadja  a 
családgondozó az ügyfeleket. Sajnos a jelen megoldás nem alkalmas a kliensekkel való légkör 
kialakítására. „ A bizottság úgy tudja, hogy az ügyfélfogadást át lehet tenni a Civilházba. Nem 
ismert a bizottság előtt annak oka, hogy a Civilház miért nem felel meg az ügyfélfogadásra. 
Kérdezte, hogy mi ennek az oka?

Bán Katalin
Elmondta,  hogy  a  beszámolót  szempontrendszer  alapján  kellett  elkészíteni.  Az  egyik 
szempont a tárgyi feltételek alakulása. A Civilházban felszabadult helyről nem volt tudomása.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  jelen  pillanatban  nem látja  annak  az  időpontját,  amikor  egy kizárólagos 
használatú helyiséget tudna az önkormányzat rendelkezésre bocsátania a családgondozó kedd 
délutánonkénti ügyfélfogadására. A Civilházat jelenleg is és a közeljövőben is lehet használni, 
addig amíg nem indul az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása.

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett. /

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, aki a beszámolót 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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62/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta önkormányzat gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület a Monor Városi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat gom-
bai illetékességi területen folytatott tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézményt 
tájékoztassa.

Határidő: 2010. április 2. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend

Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

Lehota Vilmos
Megkérdezte Mészáros Terézia temetkezési vállalkozót, hogy az írásos beszámolóhoz van-e 
szóbeli kiegészítése?

Mészáros Terézia
Véleménye szerint szükséges a ravatalozó felújítása. Szükség lenne olyan személyre, akinek 
tudomása van a nyilvántartott sírhelyekről, aki a sírhelyekkel kapcsolatos problémákat meg 
tudja oldani.  Megjegyezte,  hogy az önkormányzati  részen alig van már sírhely.  Fontosnak 
tartaná  a  temető   mellékhelyiségének  rendbetételét  és  a  szeméttároló  más helyen  történő 
elhelyezését. 

Lehota Vilmos
A felvetésekkel kapcsolatban az alábbiakat mondta el:
A költségvetésben szerepel és már megrendelésre került az urnafal legyártása. A ravatalozó 
felújítását és környékének rendbetételét mindenképpen tervezi az önkormányzat. Két közcélú 
dolgozó jövőbeni feladata lesz, hogy a temető önkormányzati részét karbantartsa.
Tény,  hogy az önkormányzati  részen nagyon kevés üres sírhely van. Ebből jelenleg kevés 
konfliktus ered. A sírhelyekkel kapcsolatos probléma inkább az egyházközségnél jelentkezik. 
Az önkormányzat partner abban is, hogy akár új útvonalakat, új rendezést lehessen kialakítani 
a temetőben.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  a  kegyeleti  közszolgáltatásra  irányuló  szerződés  megkötését  követően 
megtörtént a temetkezési vállalkozó részére a sírkönyv átadása. A köztemető nyilvántartása 
megítélése  szerint  nem  hiányos.  Az  Önkormányzat  sírhely-térképre  felvezetett 
nyilvántartással tud további segítséget nyújtani.   

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy annak a bényei személynek, aki temetkezési szolgáltatóként hirdeti magát 
nincsenek engedélyei.
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Szegedi Csaba
Javasolta  a  lakosság  tájékoztatását  azzal  kapcsolatban,  hogy  fent  említett  személy  nem 
rendelkezik a temetkezési feladatok ellátására jogosító engedéllyel.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  beszámolót  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  A véleményező  bizottságok 
álláspontjait kérdezte.

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

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

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság a beszámolót  elfogadásra javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

/ Időközben Tóth József képviselő megérkezett. /

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat, véleményeket. További hozzászólás nem lévén kérte, aki 
a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

63/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi  kegyeleti  köz-
szolgáltatásról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület Mészáros Teréziának a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló 
beszámolóját elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót tájé-
koztassa.

Határidő:  2010. április 2. 
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

4. napirend
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Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének mértékéről, valamint  
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 13/2008. (IV.25.) sz. rendelet fe-

lülvizsgálatára

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

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  rendelet-
tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy van-e határozatlan időre szóló bérleti szerződés?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy van határozatlan időre szóló szerződés, továbbá van 
olyan is, ami jogviszonytól függ.

További  hozzászólás  nem  lévén,  rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet.  Aki  az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
6/2010. (III.26.) számú rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletének szabályairól 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend

Javaslat az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására

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

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

Lehota Vilmos
A napirendhez kapcsolódóan az Ügyrendi Bizottság álláspontján kívül további hozzászólás 
nem történt, így az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, 
aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

64/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  2010.  évi 
közbeszerzési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának a Közbeszerzési Szabályzaton 
alapuló 2010. évi közbeszerzési tervét a határozat 1. sz. melléklete szerint fogadja el.

2. A képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az elfogadott közbeszerzési tervet a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 5.  (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelő közzétételéről az önkormányzati honlap mellett a Közbeszerzések Tanácsa 
honlapján tegye közzé.

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

6. napirend

    Egyebek

Tájékoztatás a monori vízmű bővítéséhez az önkormányzat nevében tett nyilatkozatról

Lehota Vilmos
A Monor Város  Önkormányzatának  tájékoztatását  ismertette,  mely szerint  a  KEOP-2009-
7.1.3.0 és a KEOP-2009-1.3.0 pályázati kiírás alapján Monor Városi Vízmű ivóvízminőség 
javítására  vonatkozóan  pályázat  benyújtására  került  sor.  A  hiánypótlási  eljárás  során 
szükséges  benyújtaniuk  a  Monor  Városi  Vízmű  ellátási  területéhez  tartozó  települések 
önkormányzatainak támogató nyilatkozatát. A hiánypótlási eljárás során nyilatkozatot kellett 
volna tenni arra vonatkozóan, hogy Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ivóvíz-minőségjavítási  program  megvalósulása  esetén  alkalmazásra  kerülő  szükséges 
vízdíjemelést, illetve a négy település egységes vízdíjának fenntartását támogatja.

A hiánypótlási határidő rövidségére tekintettel a határozati javaslat mellékleteként megküldött 
nyilatkozat  aláírására  került  sor.  A  nyilatkozat  utolsó  bekezdése  is  rögzíti,  hogy  a 
rendeletmódosítás, vagyis a vízdíj mértékének megváltoztatása a képviselő-testület hatásköre. 
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Kérdezte  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményeket.  Hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

/ A szavazáskor Tasi Péter alpolgármester és Szegedi Csaba képviselő nem volt jelen. /

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

65/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor Városi 
Vízmű  ivóvízminőség  javítását  eredményező  pályázat  benyújtásához  szükséges 
önkormányzati nyilatkozatról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi a polgármester és a jegyző által a határozat 
1. sz. mellékletét képező nyilatkozatot. 

2./ A Képviselő-testület  az  ivóvíz-minőségjavítási  program megvalósulása  esetén 
alkalmazásra  kerülő  szükséges  vízdíjemelést,  a  négy  település  egységes 
vízdíjának fenntartását támogatja. 

3./ A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a  döntésről  Monor  Város 
Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 2010. március 26.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Sűlysápi Amatőr Csillagász Egyesület pályázatának támogatására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Sülysápi  Amatőr  Csillagász  Egyesület  kéréssel  fordult  az 
önkormányzathoz, hogy támogassa az általuk 2009. november 16-án a Strázsa-Felső Tápió 
Vidékfejlesztési  Nonprofit  Kft-hez  benyújtott,  „Túra  a  Naprendszerben”  című  LEADER 
pályázatban megjelölt fejlesztést. A pályázat megvalósítása során a településen információs 
tábla kihelyezésére kerülhet sor, melyhez az önkormányzat hozzájárulásában meg kell jelölni 
a tábla kihelyezésére szolgáló ingatlant. Az önkormányzati döntésnek ki kell terjednie arra is, 
hogy a kijelölt ingatlant az Egyesület üzemeltetési kötelezettségének lejártáig biztosítja. Az 
információs táblát  a Gomba, Szemők Balázs tér 1. sz. alatti  7. hrsz-ú ingatlanon javasolja 
elhelyezni.

Kérdezte  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

66/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

 Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Sülysápi 
Amatőr  Csillagász  Egyesület  pályázatának  támogatására  irányuló  javaslatot  és  az 
alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gomba, Szemők Balázs tér 1. sz. 
alatti 7 hrsz-ú ingatlanon a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület  információs 
táblát helyezzen ki.

2./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1.  sz. 
mellékleteként  elfogadott  hozzájáruló  nyilatkozatot  aláírja,  s  azt  a  Sülysápi 
Amatőr Csillagász Egyesület  képviselője, Fodor Antal részére megküldje

Határidő: 2010. március 26.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Korzó Tervezési Stúdióval megkötésre kerülő tervezési szerződéshez
szükséges tervezési program jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 2010. február 25-én tartott ülésen, az 57/2010. (II.25.) sz. határozat alapján 
előkészítés  alatt  áll  a Korzó Tervezési  Stúdióval  a településközpont  környezetrendezési  és 
közlekedési vázlattervének elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötése. A csatolt 
szerződéstervezet I. rész negyedik bekezdése értelmében a szerződés aláírásával egyidejűleg 
kell átadni a tervezési programot.

Tasi Péter
Elmondta, hogy azért volt szükség a mellékletre, mert a tájépítészi szerződés nevesíti, hogy az 
építtetőnek át kell adni ezt a tervezési programot, ami elvileg azokat az elvárásokat, célokat 
tartalmazza, amiknek a kidolgozását az építtető várja a tájépítésztől.

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, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

67/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Korzó Tervezési Stúdióval 
megkötésre kerülő tervezési szerződéshez szükséges tervezési program jóváhagyására 
irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület  a  határozat  1.  sz.  melléklete  szerint  jóváhagyja a Korzó 
Tervezési  Stúdióval  megkötésre  kerülő  tervezési  szerződés  aláírásával 
egyidejűleg átadásra kerülő tervezési programot.

Határidő: 2010. március 26.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a gombai 752 hrsz-ú 1582 m2 területű önkormányzati tulajdonú ingatlan
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értékesítésére

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

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

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

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

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

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

68/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
752 hrsz-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem alapján készült 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  752  hrsz-ú  ingatlan  értékesítését 
támogatja.

2. A Képviselő-testület az értékesítési árat a soron következő ülésén 
ingatlanfogalmi értékbecslés alapján határozza meg.  

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  2. 
pontban  meghatározott  értékbecslést  beszerezze.  Az 
ingatlanforgalmi  szakértő  munkadíjára  az  általános  tartalék 
terhére biztosít fedezetet.  

Határidő: 2010. április 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat a gombai 0166/15 hrsz.-ú ingatlan belterületbe csatolási engedély 
visszavonására

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

Erdélyi Zsolt
Az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  az  előterjesztéshez  csatolt 
határozati javaslatokat a bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Tóth József
Kérdezte, hogy abban az esetben, ha kérnék a folyamat újraindítását, akkor azt rögtön el kell 
indítani, vagy van-e valamilyen szabályozás erre?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  folyamat  ott  kezdődik,  hogy  azt  a  területet  valamilyen  szempontból 
szabályozni  kell.  Lakóterületként  szerepel  a  szabályozási  tervben,  de  nincs  szabályozva 
semmi olyan részlet, amiből egyértelműen következik az, hogy hogyan kell kinézni annak a 
területnek, amikor már valóban lakóterületként használják. Erre szolgál a településrendezési 
szerződés.  Ennek  a  szerződésnek  a  megkötését  majd  a  Képviselő-testület  kell,  hogy 
jóváhagyja az akkori feltételekkel, amit a Képviselő-testület szab.

Tóth József
Megjegyezte, hogy a Képviselő-testületen múlik, hogy mennyire gazdaságos beépíteni azt a 
területet, vagy nem.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a 0166/15 hrsz-ú, 18639 m2 területű, 51,82 
Ak  értékű,  3.  minőségi  osztályú,  szántó  művelési  ágú  termőföld  végeleges  más  célú 
hasznosításának  és  belterületbe  csatolásának  engedélyezésére  irányuló  kérelem 
visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

69/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
0166/15 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítás és belterületbe 
csatolás engedélyének visszavonási kérelmére vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0166/15 
hrsz-ú, 18639 m2 területű, 51,82 Ak értékű, 3. minőségi osztályú, 
szántó  művelési  ágú  termőföld  végeleges  más  célú 
hasznosításának  és  belterületbe  csatolásának  engedélyezésére 
irányuló kérelmét visszavonja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Monori Körzeti  Fölhivatalhoz a visszavonási engedély kérelmet 
Gomba  Község  Önkormányzata  nevében,  és  képviseletében 
eljárva benyújtsa.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy 
az  önkormányzat  nevében  a  Monori  Körzeti  Földhivatalnak  a 
10550-4/2009.  számú  határozattal  előírt  3.109.200.-  forint 
földvédelmi járulék befizetésének elengedését kérelmezze.

4.  A  Képviselő-testület  a  Gomba  Község  Önkormányzat  és  a  Sat-
Consulting  Szolgáltató  és  Tanácsadó  Kft  között  létrejött 
Településrendezési szerződést  - az abban foglaltak nem teljesülése 
miatt – felmondja.  

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

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetését érintő soron következő 
előirányzat módosítás során a bevételi és a kiadási előirányzatok a földvédelmi járulék tervezett 
összegével, azaz 3.110 e Ft-tal kerüljenek csökkentésre, kézfelemeléssel jelezze. 

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

70/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
0166/15 hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítás és belterületbe 
csatolás engedélyének visszavonási kérelmére vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 
2010.  évi  költségvetését  érintő  soron  következő  előirányzat 
módosítás során a bevételi és a kiadási előirányzatokat a földvédelmi 
járulék tervezett összegével, azaz 3.110 e Ft-tal csökkentse. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának 
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végrehajtási ütemére

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

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

Szegedi Csaba
A Pénzügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  az  előterjesztéshez 
csatolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Szabó Gyula
A határozati javaslatban szerepel, hogy a Bercsényi utca útburkolatának felújítása az utcában 
tervezett telekalakítás és közműépítés után kerül elvégeztetésre. Kérdezte, hogy időben ez mit 
jelent? Az utcából a föld mikor lesz elszállítva?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy akkor, ha a telekalakításnak az a része megoldódik, hogy kimérésre kerülnek 
a telkek és ki lehet alakítani a határ felé az utat, akkor a határ felé is el lehet hordani a földet.
A földelhordás vonatkozásában nem tud időpontot mondani. Önálló utcáról lévén szó, nem 
függ össze semmivel, az utca útburkolatának felújítása mindenképpen besorolásra kerül.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a járdát teljes egészében ingyen építi meg az önkormányzat, vagy a költségek 
szintjébe  bevonja  a  lakosságot  is?  Javasolta,  hogy  lakossági  részvétel  nélkül  ne  legyen 
járdaépítés.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy akkor lehet az egész településre vonatkozó járda felújítási  javaslattal  élni, 
amikor már elkezdődik az útfelújítás.

Lehoczki Zoltán
Elmondta,  hogy  egyetért  Szegedi  Csaba  képviselőtársa  véleményével,  mely  szerint  a 
járdaépítésbe valamilyen szinten be kell vonni a lakosságot.

Tasi Péter
Véleménye szerint is  kerüljön bevonásra a lakosság a járdaépítésbe mindenképpen. Javasolta, 
hogy a kátyúelhárításra a Kossuth téren is kerüljön sor.

Tóth József
Megjegyezte,  hogy  a  pénzek  felosztásával  kapcsolatban  a  Képviselő-testület  nem 
gondolkodik reálisan. A járdaépítésre senkit nem lehet kötelezni. 
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Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy sok tényező van, amit át kell gondolni, de jelen pillanatban a járdaépítés 
nem témája az előterjesztésnek.

/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett. /

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

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

71/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

1. A Képviselő-testület a közutak fejlesztésére meghatározott beruházási költségvetési elő-
irányzat terhére az alábbi közterületek esetében dönt útalap-építésről:

- Bocskai utca
- 537 hrsz-ú Iskola-Rózsa utca köz.
-

2. A Képviselő-testület  a közutak felújítására  meghatározott  fejlesztési  költségvetési  elő-
irányzat terhére 

a) az alábbi közterületek esetében dönt a szükséges mértékű kátyúzás elvégzéséről: 
Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Felsőfarkasd, Harcvölgyi út, Patay 
József utca, Rózsa utca, Szemere Huba utca, Szőlő utca, valamint a 0302 hrsz-ú 
külterületi bekötőút;

b) az alábbi közterületek esetében dönt – a Képviselő-testület  224/2009. (XI.19.) 
számú határozatával elfogadott tervek, valamint a jelen határozat 1. számú mel-
lékletében rögzített mennyiségek alapján – az útburkolat felújításáról: Akácfasor 
út, Arató házaspár utca, Bartók Béla utca, Bercsényi Miklós utca, Deési Pál utca, 
Demtsa Pál utca, Dózsa György utca, Fáy András utca, Ibolya utca, Iskola utca, 
Jókai Mór út (önkormányzati tulajdonú szakasz), József Attila utca, Katona József 
utca, Kölcsey Ferenc utca, Liliom utca, Nefelejcs utca, Petőfi Sándor utca, Rákó-
czi Ferenc út (önkormányzati tulajdonú szakasz), Szegfű utca, Vár utca, Viola 
utca.

3. A Képviselő-testület a Bercsényi Miklós utca útburkolatának felújítását az utcában terve-
zett telekalakítás és közműépítés után kívánja elvégeztetni.

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

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati utak felújítási 
és fejlesztési programjának végrehajtására vonatkozó szerződéseket a jelen határozatban 
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foglalt feladatokra a költségvetésben meghatározott előirányzatok erejéig az önkormány-
zat nevében aláírja.

Határidő: 2010. november 20. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

A Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
részére biztosított támogatások felhasználásának elszámolása

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  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

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

/ A szavazáskor Dr. Zimonyi Károly képviselő nem volt jelen. /

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

72/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

 
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  iskola 
részére az alapnormatíva 10 %-ának megfelelő összegű fejlesztési célú támogatás, 
illetve a kétszer 10 %-ának megfelelő 10 havi összegű működési célú támogatás 
elszámolására benyújtott tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gombai Református Egyházközséggel kötött megállapo-
dás V. fejezet 2. pontja alapján a Fáy András Református Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási  Intézménynek  2009.  január  1-től  2009.  december 
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31-ig terjedő időszakban számla alapján átutalt 8.511.650 Ft támogatás elszámo-
lását az oktatási intézmény vezetője által benyújtott tájékoztató alapján elfogad-
ja. 

2. A Képviselő-testület a megállapodás V. fejezet 4. pontja alapján 2009. január 1-
től 2009. december 31-ig terjedő időszakban átutalt 5.048.004 Ft támogatásból a 
fenntartó által elszámolt 4.511.798 Ft elszámolását elfogadja. Az átutalt támoga-
tás és az elszámolt összeg különbözeteként jelentkező 536.206 Ft-os maradvány 
visszafizetését a Képviselő-testület nem kezdeményezi, azt utólagos elszámolási 
kötelezettséggel támogatott részére további fejlesztési célok megvalósítása érde-
kében biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy ismételten kezdeményezze az 
oktatási  intézményt  fenntartó  Gombai  Református  Egyházközségnél,  hogy  a 
képviselő-testület 128/2009. (VI.25) számú határozatával jóváhagyott  megálla-
podás-kiegészítésének tervezete alapján kialakított véleményéről a támogató ön-
kormányzatot tájékoztassa.

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Gombai 
Református Egyházközség képviselőjét tájékoztassa. 

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

Javaslat az 59/2010. (II.25.) sz. határozat felülvizsgálatára

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

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

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.

Szegedi Csaba
Véleményezte, hogy most is dönthet a Képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat akar-e 
értékesíteni az útból, vagy nem.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a földmérő tud dönteni, hogy mekkora területet lehet értékesíteni. Elvi döntés 
lehet, hogy az önkormányzat akar-e értékesíteni.

További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

73/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 59/2010. 
(II.25.) sz. határozat felülvizsgálatára irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület az 59/2010. (II.25.) sz. határozat 1. pontját visszavonja, és 
felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  Németh  Tamás  gombai  lakost  - 
kérelmezőt -  tájékoztassa. 

Határidő: 2010. március 26.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a 2217 Gomba, Jókai u. 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés meghosszabbítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy Németh Klára és élettársa, Békési Norbert 2217 Gomba, Szemere Huba u. 7. 
szám alatti  lakosok  a  bérlői  a  Gomba,  Jókai  u.  21.  szám alatti  önkormányzati  tulajdonú 
lakásnak. A bérleti szerződés határozott időre, 2010. április 30-ig szól, azonban – tekintettel 
arra, hogy a bérlők tulajdonát képező, vis maior esemény kapcsán lakhatatlanná vált ingatlan 
sorsa még nem rendeződött,  valamint  szociális  helyzetükre  hivatkozva – a  bérlő  kérelmet 
nyújtott be a bérleti szerződés meghosszabbítása iránt. 
Javasolta a bérleti szerződés meghosszabbítását 2010. szeptember 30-ig.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy az önkormányzat a biztosítónál nem érdeklődhet az ügyben?

Lehota Vilmos
A  kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy  a  biztosító  nem  ad  tájékoztatást,  mivel  az 
önkormányzat nem ügyfél, másrészt pedig az ügy per alatt van.

Az  előterjesztést  a  Szociális-és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  elnökének 
véleményét kérdezte.

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

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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74/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2217 Gomba, Jókai 
u. 21. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló 
kérelem alapján készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a 2217 Gomba,  Jókai u. 21.  szám alatti  lakásra 
vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítását 2010. szeptember 30-ig 
támogatja.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  bérleti 
szerződés módosítása iránt intézkedjen.

Határidő: 2010. április 1.
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

Javaslat az ivóvízjavító programhoz történő csatlakozásra

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy szakemberek  megvizsgálták  a  KEOP 2009-1.3.0.  Ivóvízminőség  javítása 
pályázat  benyújtási  és  támogatási  esélyét.  A  községi  ivóvízhálózat  adottságai  miatt 
megkereste  Racskó  Károlyt,  Bénye  község  polgármesterét.  A  pályázat  előkészítése  és 
benyújtása esetén – véleménye szerint  – Bénye község nem zárkózik el  a közös pályázati 
benyújtástól, az legfeljebb az anyagi kötelezettségvállalás függvénye lehet.
Lehetőség nyílhat  így az ivóvíz  javítási  program keretében Gomba és  Bénye  tekintetében 
saját vízmű létesítésére és az Ivóvízjavító programban való részvételre. Pályázati lehetőséget 
nyit Gomba részére a 65/2009 (III.31.)  számú Kormányrendelet, mivel az ellátandó mindkét 
település szerepel a veszélyeztetett települései között.
Amennyiben Bénye és Gomba önkormányzatainak  képviselő-testületei  a  programban részt 
kívánnak venni, a szándékot határozatban kell rögzíteni.

Tasi Péter
Kérdezte, hogy tud-e a Képviselő-testület most határozni, mikor formálisan még nem tudja 
Bénye község álláspontját? A pályázat  a két önkormányzat  területét  érinti.  Nem kellene-e 
közös döntést hozni? 

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a pályázatot  gesztorként kell  benyújtani.  Ha a vízmű megvalósul,  kérdés, 
hogy  hozzá  tud-e  járulni  Bénye  község,  vagy  sem.  Ha  nem  tud  hozzájárulni,  akkor 
valószínűleg ez egy gombai vízmű lesz, ahonnan Bénye is kapja majd az ivóvizet. A pályázat 
benyújtását kezdeményezni kell.

Tasi Péter
Véleményezte, hogy nevesíteni kell, hogy Gomba község elhatározza a pályázat benyújtását, 
tájékoztatja Bénye községet, hogy járuljon hozzá, de ha Bénye község nem járul hozzá, akkor 
Gomba település önállóan nyújtja be a pályázatot.

Szegedi Csaba
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Javasolta, hogy a határozati javaslat  1. és 3. pontja összevonva kerüljön szavazásra és külön a 
2. pont és külön a 3. pont.

Tasi Péter
Véleménye  szerint  két  határozati  javaslat  legyen.  Az  egyik,  hogy  a  pályázat  benyújtása 
elhatározásra került, a második határozati javaslat pedig Bénye község tájékoztatása Gomba 
Község Önkormányzatának pályázati szándékáról.

Erdélyi Zsolt
Javasolta, hogy kerüljön bővebben kifejtésre, hogy Bénye község nem zárkózik el a pályázat 
benyújtásától.
 
Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy „Ivóvízminőség-javítása” 
című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján pályázat kerüljön benyújtásra, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

75/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  az ivóvízjavító 
programhoz történő csatlakozásra irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1./ A  Képviselő-testület  pályázat  benyújtását  határozza  el  az  „Ivóvízminőség-
javítása” című KEOP – 2009 – 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján. 

2./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat 
előkészítése érdekében intézkedjen. 

Határidő: 2010. április 24.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Bénye Község Önkormányzata kerüljön tájékoztatásra a 
pályázati  lehetőségről  és  Gomba  Község  Önkormányzata  pályázati  szándékáról, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

76/2010. /III.25./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  az ivóvízjavító 
programhoz történő csatlakozásra irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:
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1./ A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Bénye  Község 
Önkormányzatát  a  pályázati  lehetőségről  és  Gomba  Község  Önkormányzata 
pályázati szándékáról tájékoztassa.

2./ A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az Ivóvízminőség-
javítását  célzó  pályázat  előkészítése  során  kezdeményezze  Bénye  Község 
Önkormányzatánál,  hogy az „Ivóvízminőség-javítása” című KEOP – 2009 – 
1.3.0  kódszámú pályázatban  Gomba  Község  Önkormányzatával  közösen 
vegyen részt. 

Határidő: 2010. április 24.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Felvetette,  hogy  szükség  lenne  a  Gomba,  Jókai  u.  8.  sz.  alatti  ingatlan  kerítésének 
rendbetételére.

Javasolta,  hogy  a  temetőben  a  mellékhelyiség  kialakításának  költségeit  a  Református 
Egyházzal arányosan megosztva kellene rendezni.

A  Patay  József  utcai  vis  maior  bejelentéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  a  Pénzügyi 
Bizottság ülésén felmerült a szakadék valamilyen módon történő hasznosítása. Amennyiben 
ott megépül egy támfal, akkor ott egy mászó falat lehetne kialakítani.
Kérdezte, hogy a településőrség vonatkozásában mire van lehetőség?
Megkérdezte,  hogy  a  közbiztonság  helyzetének  javítása  érdekében  kezdeményezett 
intézkedéssel kapcsolatban érkezett-e már válasz?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  településőrség  működését  az  állam  finanszírozza,  a  megszervezését,  a 
szakmai felügyeletet az önkormányzatnak kell biztosítani.
Javasolta  a  közbiztonság  helyzetének  javítása  érdekében  kezdeményezett  intézkedéssel 
kapcsolatban megvárni a választ és ezt követően kerüljön napirendre.

Fodor Béla
Vannak települések ahol működik a településőrség, javasolta ezen településektől véleményt 
kérni a településőrség működésével kapcsolatban.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.40 órakor bezárta.

kmft.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
         jegyző  polgármester
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