
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. április 29-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
7/2010. (IV.30.) számú rendelet az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 
8/2010. (IV.30.)  számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. 
(II.05.) számú képviselő-testületi rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
78/2010.  (IV.29.) számú határozattól     93/2010. (IV.29.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-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  6  képviselő  megjelent.  Erdélyi  Zsolt,  Szabó 
Gyula és Szegedi Csaba képviselők jelezték, hogy később érkeznek. Megállapította, hogy a 
Képviselő-testület ülése határozatképes. 

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

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

     78/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. április 29-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 képvi-
selő-testületi,  bizottsági határozatok végrehajtásáról,  valamint a két ülés közötti 
időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

2.) Tájékoztató a 2009. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság
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3.) Javaslat a 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rende-
let megalkotására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4.) Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékeny-
ségéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: a társulás elnöke
Véleményező: valamennyi bizottság

6.) Javaslat az önkormányzat 2009. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének 
elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

7.) Egyebek

/ Időközben Szegedi Csaba képviselő megérkezett /

1. napirend

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

időben történt fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2010. 12. hét – 2010. 16. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  eseményeivel 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:

- A kivitelezők a községi útfelújítási és - fejlesztési program első ütemében – a Bocskai 
István utcában és a Rózsa és Iskola utcai  összekötő úton (hrsz:  537) – az útalap alsó 
rétegét  elkészítették.  A  Rózsa  utcai  csatlakozásban  elhelyezték  a  csapadékvíz 
elvezetéséhez szükséges átereszt. A befejező munkákra a következő héten kerül sor.
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-  A  Kenyeres-kertben  lévő  füves  pálya  felfestése  megtörtént  a  „foci-suli”  által.  A 
meglévő kapuk mellé két kisebb „vészkaput” is hoztak. A kapuk azóta – hálóval együtt – 
rendelkezésre  állnak,  de  használaton  kívül  össze  vannak  lakatolva.  A lakat  kulcsát  a 
hivatalból, az iskolából és a kezdeményező Szécsényi Páltól lehet elkérni, de használat 
után vissza kell lakatolni és a kulcsot vissza kell adni. A kulcsos rendszer szombat óta jól 
működik.
- Helyszíni bejárás történt a településközpont tájépítészi és közlekedési vázlatterveinek 
elkészítésével  megbízott  Korzó  Stúdió  képviselőivel.  A  tervezési  programban  egy 
lényeges kérdés nyitva maradt, amelyet még tisztázni kell: a Kossuth tér északi, avagy 
déli közútja kerüljön megszüntetésre, amennyiben erre lehetőséget biztosít a Volánbusz 
Zrt-vel folytatott egyeztetés.
- Válasz érkezett az UPC Magyarország Kft-től a telefonközpontjuk áthelyezése ügyében 
2008-ban  indított  levelezésre.  A  UPC  hajlandó  a  központ  áthelyezéséről  tárgyalni, 
amennyiben az általuk előírt műszaki paraméterek teljesülnek.
− Hétfőn elkezdték az útfelújítási program második ütemének kivitelezését a Fáy András 
utcai  szegélyépítéssel.  Az  ütem  megkezdése  miatt  sürgette  a  Fáy  András  utcában 
megrendelt  ivóvízhálózat  kiépítését,  amelyet  hétfőn  és  kedden elvégzett  a  Kövál  Zrt. 
Szintén a második ütemhez kapcsolódóan egy túlépített (közterületre belógó) utcai kerítés 
elbontására és telken belüli  helyreállítására került  sor a József Attila utca és az Arató 
házaspár utca sarkán. A beavatkozás után az út torkolata megfelelő méretű lett, valamint 
az  ott  lévő  –  nem működő  –  tűzcsap  cseréjéről  is  gondoskodni  kellett  a  Kövál  Zrt. 
85.000,- Ft+Áfa (106.250,- Ft) összegű ajánlata alapján.

Kérte,  aki  a  József  Attila  utca  és  Arató  házaspár  utca  sarkán  lévő  tűzcsap  cseréjéhez 
szükséges előirányzat biztosítására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     79/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  jóváhagyta  a  polgármesteri 
tájékoztatóban rögzített József Attila utca Arató házaspár utca sarkán lévő tűzcsap cseréjét 
és az előirányzat biztosítására vonatkozó döntését az  alábbiak szerint hozta meg: 

1. A képviselő-testület  az  általános  tartalék  terhére  biztosítja  a  József Attila 
utca Arató házaspár utca sarkán lévő tűzcsap cseréjéhez szükséges 106.250,- 
Ft-os előirányzatot.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  soron  következő 
költségvetési  rendelet  módosításakor  a  szükséges  intézkedéseket  a  kiemelt 
előirányzatok módosítása érdekében tegye meg. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  és  az  előző 
testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri  tájékoztatókat  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     80/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

2. napirend

Tájékoztató a 2009. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2009. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről szóló tájékoztatót az 
Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A bizottság álláspontját kérdezte.

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

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi  Bizottság  véleményén  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  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     81/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2009.  éves  belsőellenőrzésekről  készült  éves  összefoglaló  jelentés 
elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület a belsőellenőri 2009. éves összefoglaló jelen-
tést elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

  Határidő: 2010. május 7.
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend

Javaslat a 2009. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet 
megalkotására

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

Fodor Béla
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.

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

Lehota Vilmos
Dr. Schmid Géza pénzügyi szakértő véleményét kérdezte.

Dr. Schmid Géza
Elmondta,  hogy a bevételek beszedésének döntő többségét teljesítette az önkormányzat.  A 
kiadások  takarékos  gazdálkodást  mutatnak.  A  lakossági  adóknál  emelkedett  a  hátralékok 
összege. A növekedés egyértelműen a gazdasági környezetnek tudható be. A rendelet-tervezet 
és annak mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testületet. Kérte, aki az 
előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:
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Gomba Község Önkormányzatának
7/2010. (IV.30.) számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

4. napirend

Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést  mindhárom bizottság tárgyalta.  A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  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.

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

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, rendeletalkotásra kérte a Képviselő-testületet. Aki a rendelet 
tervezettel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának
8/2010. (IV.30.) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) sz. képviselő-testületi
rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend

Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok hozzászólását 
kérte.
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Fodor Béla
Ismertette a Szociális- és Gyámügyi Bizottság álláspontját, mely szerint a Monor és Térsége 
Többcélú  Kistérségi  Tárulás  2009.  évi  tevékenységéről  szóló  tájékoztatót  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság is elfogadásra javasolta a tájékoztatót a Képviselő-
testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte Fazekas Krisztina munkaszervezet-vezetőt, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni?

Fazekas Krisztina
Elmondta, hogy az írásbeli előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a kérdésekre 
szívesen válaszol.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat.  Hozzászólás nem lévén, kérte, 
hogy aki a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     82/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Monor  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és 
az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás 
Elnökét és Munkaszervezetének vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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6. napirend

Javaslat az önkormányzat 2009. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfo-
gadására

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a statisztikai összegzésről kikérte a közbeszerzési szakértő javaslatát, aki 4 
módosítást tartott indokoltnak az előterjesztéshez megküldött mellékletben. A módosítási ja-
vaslatokat ismertette a képviselő-testület tagjai számára, s kérte, hogy a határozati javaslatot 
ezzel a változtatással hagyja jóvá a döntéshozó.

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményt kér-
dezte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfo-
gadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesz-
tésben szereplő határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

/ A szavazáskor Tasi Péter alpolgármester nem volt jelen. /

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

     83/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 2009. 
évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  az önkormányzat  2009. évi közbeszerzései-
nek statisztikai  összegzését  a határozat  1.  sz.  melléklete  szerinti 
formában és tartalommal elfogadja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  statisztikai 
összegzést a Közbeszerzések Tanácsának határidőben küldje meg.

Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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7. napirend

Egyebek

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

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

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehoczki Zoltán
Ismertette, hogy a Pénzügyi 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 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:

     84/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Somogyi Józsefné Gomba Akácfasor 7.sz. alatti lakosnak a gombai 752 
hrsz 1582 m2 területű ingatlan  megvásárlására vonatkozó kérelmét és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület  a  752 hrsz-ú,  1.582 m2 területű  ingatlant  - 
1.140,-  Ft/m2-es  egységár  alapul  vételével  -  Somogyi  Józsefné 
Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos részére értékesíti. 

2. A képviselő-testület az 1. pontban rögzített egységár és terület fi-
gyelembe  vételével  az  eladási  árat  1.800.000,-  Ft-ban határozza 
meg. 

3. Az értékesítéssel kapcsolatos ügyvédi költség megfizetése a vevőt 
terheli.
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntés-
ről Somogyi Józsefnét értesítse, s az adás-vételi szerződést az ön-
kormányzat képviseletében aláírja.  

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

Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására

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

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

Tóth József
Az Ügyrendi  Bizottság álláspontját  ismertette,  mely szerint  a bizottság az előterjesztéshez 
csatolt határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehoczki Zoltán
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt 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 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:

     85/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek  Óvoda  alapító  okiratának  módosítására  irányuló  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóvá-
hagyja.

2. A Képviselő-testület  a  Gólyafészek  Óvodának -  a jelen határozat  1./ 
pontjával módosított  -  egységes szerkezetbe foglalt  alapító  okiratát  a 
határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel jóváhagyja.
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3.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Állam-
kincstár  területileg  illetékes  szervénél  a  módosításnak  a  törzskönyvi 
nyilvántartásban történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tájékoztató a 2009. évi helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény negyedik része foglalkozik a gyermekvédelmi feladatok ellátásának és irányításának 
szabályaival. E jogszabály szabja feladatul a települési önkormányzatok számára a gyermekek 
védelme helyi ellátó rendszerének kiépítését és működtetését, a területen lakó gyermekek ellá-
tásának szervezését.  Gomba Község Önkormányzata is az e törvényben foglaltak alapján biz-
tosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. 
A helyi önkormányzatnak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden 
év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírásai szerint. Az elmúlt havi ülésen megismerhet-
ték a képviselők a Családsegítő Szolgálatra vonatkozó beszámolót. 
Az elmúlt havi ülésen hozott - Családsegítő Szolgálat tájékoztatójának elfogadását tartalmazó 
- 62/2010. (III.25.) számú határozattal együtt a helyi feladatellátásról kialakított véleményt is 
meg kell küldeni a gyámhivatalnak. 

Ismertette, hogy a tájékoztatót a Szociális- és Gyámügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság elnö-
kének véleményét kérdezte.

Fodor Béla
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a 2009. évi helyi gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági  véleményen  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem lévén 
kérte, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

/ 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:

86/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  helyi 
gyermekvédelmi  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót  és  azt  elfogadta,  s  egyben 
felkérte a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes gyámhivatalt tájékoztassa.

Határidő: 2010. május 7. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Szűcs Sándor gombai lakos haszonbérleti kérelme

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

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

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

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

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

/ 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:

87/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szűcs 
Sándor Gomba, Arany János u. 2. szám alatti  lakos haszonbérleti  kérelmét és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Szűcs Sándor Gomba, Arany János u. 2. szám alatti lakos 
részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részének 75 %-át (188 m2-t) a 
2010-es esztendőre  282.- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  haszonbérleti-
szerződés önkormányzat nevében történő megkötésére.

Határidő: 2010. május 5.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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A Gomba, Kölcsey u. 33-35. ingatlanok mögött a 133. hrsz.-ú közterületen történt 
partfalomlás vis maior támogatási igényének benyújtása

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

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

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

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

Lehoczki Zoltán
Kérdezte, hogy lehet előleget igényelni?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy csak utófinanszírozás lehetséges.

Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás a képviselők részéről nem lévén, az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

/ A szavazáskor Szegedi Csaba képviselő nem volt jelen. /

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

88/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gomba, 
Kölcsey u. 33-35. ingatlanok mögött a 133. hrsz-ú közterületen történt partomláshoz 
kapcsolódó vis maior támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntés előkészített 
határozati javaslatát és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ülésén  úgy határo-
zott, hogy a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkor-
mányzati Minisztériumhoz.
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2. A Képviselő-testület a támogatási igényhez a káreseményt az alábbiak szerint 
nevezi meg: 
A káresemény megnevezése: Gomba,  Kölcsey  u.  33-35.  ingatlanok 

mögött  a  133.  hrsz.  közterületen  történt 
partomlás 

3. A Képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint hatá-
rozza meg:

A káresemény forrásösszetétele:
adatok Ft-ban

Megnevezés 2010. év %
            Saját forrás 2 810 313,- Ft           10

Biztosító kártérítése 0 Ft 0
Egyéb forrás 0 Ft 0
Vis maior igény 25 292 812,- Ft 90
Források összesen 28 103 125,- Ft 100

4. A  károk  helyreállításának  (költségvetés  alapján)  tervezett  összköltsége 
28 103 125,-  Ft,  melynek  fedezetét  az  önkormányzat  nem tudja  /  részben 
tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. 

5. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyon-
elem a tulajdonát képezi. 

6. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással 
rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)

Biztosító Társaság 
megnevezése

xxx

Biztosítási szerződés száma xxx

7. Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt / nem igényelt* 
(a megfelelő rész aláhúzandó.)
*A partfal és a közút nem biztosítható.

8. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

9. A képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat  2010. évi költ-
ségvetéséről  szóló 4/2010.(II.5.) számú rendeletében -  az általános  tartalék 
terhére - biztosítja.

10. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyúj-
tására.

Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Időközben Erdélyi Zsolt képviselő megérkezett /
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A 2217 Gomba, Dr. Szemők Balázs tér 2. szám alatti lakás bérleti szerződése

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztés az ülést megelőzően került kiosztásra 
a  Képviselő-testület  részére.  Kérdezte  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményeket, 
javaslatokat.

Tóth József
Megjegyezte,  hogy  bérlők  a  szerződést  megszegték,  azzal,  hogy  a  közüzemi  díjfizetés 
igazolására vonatkozó kötelezettségnek nem tettek eleget. 

Tóth Sándor
Megjegyezte, hogy a testület a családdal igen lojális. 

Tóth József
Megkérdezte, hogy a szerződés felmondása esetén mennyi a felmondási idő, mennyi időnek 
kell eltelnie ahhoz, hogy kiköltözzenek a lakásból?

Dr. Molnárné dr. Csernov Annamária
Elmondta, hogy a bérlők felszólítást kaptak a közüzemi díjak megfizetésének igazolására 8 
napos határidő kitűzésével. A megállapított határidő 2010. május 3-án jár le. A felmondásban 
általában 15-30 napos határidőt szoktak szabni.

Szegedi Csaba
Nem javasolja a szerződés felmondását. Kérdéses számára, hogy korábban is kapott-e a bérlő 
ilyen nyomatékos felszólítást? Ha jól érti igen, és ennek hatására is késik az áprilisi fizetés. 
Nem tudja,  hogy ez a  szerződés  felmondását  jelenti-e,  vagy esetlegesen  egy új  szerződés 
megkötését.  Ha  az  utóbbi  különválasztható,  akkor  ettől  a  tényállástól  függetlenül  is  ezt 
javasolja. Tehát ha ez a befizetés nem történik meg, kerüljön megkötésre egy új szerződés a 
bérlőkkel azzal a szerződéses tartalommal, melyet legutóbb elfogadott a képviselő-testület. Ha 
jogosultak az új rendelet szerint a kiutalásra, akkor az új szerződésben kötbért kellene kikötni. 
A  felmondással  való  fenyegetés  is  egy  logikus  eszköz,  de  a  maga  részéről  az  elmaradt 
lakbérekre egy emelt összegű kötbért tenne.

Dr. Molnárné dr. Csernov Annamária 
Véleménye szerint kötbér lehetőséget a lakástörvény nem biztosít.

Tóth József
A Szegedi Csaba javaslata az ő értelmezésében azt jelenti, ha a bérlő nem fizeti ki a jelenlegi 
bérleti díjat, akkor majd fizeti a kötbérrel növelt magasabb összeget.  Véleménye szerint a 
bérleti díjat sokkal könnyebb kifizetni, mint a kötbérrel növelt összeget. 

Szegedi Csaba
Hozzáfűzte az előző hozzászóláshoz, hogy véleménye szerint igen. 

Fodor Béla
Véleménye  szerint  a  határidő  sértések  oka  leginkább  feledékenység,  trehányság.  A maga 
részéről egyetért azzal, hogyha valamennyivel többet kellene nekik fizetni, akkor lehet, hogy 
jobban igyekeznének a határidőket betartani. 

16



Tóth Sándor
Meglátása szerint  ez nincs így.  Véleménye szerint,  ha nem fizetik  a megállapított  lakbért, 
akkor  nem  fizetnék  sem  a  kötbérrel  növelt  összeget,  de  egy  alacsonyabb  értékben 
megállapított lakbért sem. 

Kósa Erzsébet Anikó
Felhívta  a  képviselő-testület  figyelmét,  hogy  szerződésben  nem  lehet  a  rendeletben 
meghatározott lakbér mértékénél magasabb mértéket rögzíteni, kötbérezni pedig nem tudnak. 
A bérlő vagy a rendeletben meghatározott lakbért fizeti, vagy nem fizeti, vagy a képviselő-
testület  előtt  adott  a  lehetőség,  s  döntését  meghozhatja  az  „A”  vagy  „B”  verzió  szerint 
előkészített határozati javaslatok alapján. 

Szegedi Csaba hozzászólásában foglaltakra megjegyezte, hogy nem érti pontosan a felvetést. 
Van egy szerződés, ahol a szerződő a szerződéses kötelmet nem teljesíti. Ezt most fel kellene 
bontani,  hogy  kössenek  egy  másik  szerződést,  hogy  a  bérlő  azt  ne  teljesítse?  /A 
prejudikálásért  elnézést  kért,  és  azt  visszavonta./   Ezt  követően  a  helyi  rendeletből  a 
vonatkozó előírások (3-4 és 7. §-ok) felolvasásával megválaszolta, hogy miként és kinek lehet 
lakást kiutalni. 

Tasi Péter
Megkérdezte,  hogy  egyéb  biztosítékok  kikötésére  van-e  lehetőség  akár  a  szerződés 
módosításával is? Lehetséges-e kaució, vagy más személy bevonása, kezesség?

Kósa Erzsébet Anikó
A kezességet kizártnak tartja. A javaslatot nem látja kivitelezhetőnek. 

Dr. Molnárné dr. Csernov Annamária
Elmondta, hogy a rendelet egyéb biztosítékok kikötéséről nem rendelkezik.

Szegedi Csaba
A jegyző válaszára reagálva elmondta, hogy reméli érthetően kérdezett, és a választ meg is 
kapta  a  kötbérre  vonatkozó  kérdésére.  Viszont  ha  már  a  jegyző  túl  ment  a  száraz 
tényközlésen, akkor megkérdezte a véleményét - akár az önkormányzat pénzügyeit tekintve is 
- hogy a változatok közül melyiket támogatja.

Kósa Erzsébet Anikó
Megjegyezte,  hogy nem szeretné a képviselő-testület  kompetenciájába tartozó döntést  sem 
megjósolni, sem a döntés jogát elvenni a képviselő-testülettől. Nyilván azért készült „A” és 
„B”  alternatívás  határozati  javaslattal  az előterjesztés,  mert  mindkét  irányba elmehet  jogi 
úton a döntés. 

Lehota Vilmos
Emlékeztette a képviselőket a 2008-ban benyújtott kérelem tartalmára.  

Tóth Sándor
A bérlőkijelölés körülményeit idézte fel a jelenlévő képviselők előtt. 

Lehota Vilmos
Kérdezte,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  „A”  és  „B”  változatú  határozati  javaslatok 
valamelyikének módosítására van-e javaslat?
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Módosító javaslat nem lévén, először az előterjesztésben szereplő „A” változatú határozati 
javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Kérte,  aki  az  abban  foglaltakat  támogatja,  kézfelemeléssel 
jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  3 
ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

89/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  április  29-én  megtartott 
nyilvános ülésén a Szemők Balázs tér 2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés  felmondását  az  595-2/2010.  ügyiratszámú  felszólításban  foglaltak  teljesítésének 
elmaradása esetén -  5 igen szavazat, továbbá 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett - nem 
tartotta indokoltnak.  

Lehota Vilmos
Az előterjesztésben szereplő „B” változatú határozati javaslatot tette fel szavazásra. Kérte, aki 
az abban foglaltakat támogatja, kézfelemeléssel jelezze. 

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  4 
ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

90/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  április  29-én  megtartott 
nyilvános ülésén a Szemők Balázs tér 2. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti 
szerződés vitája során - 4 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett - elutasította 
azt a határozati javaslatot, mely alapján a Képviselő-testület jelenleg nem javasolja a bérleti 
szerződés felmondását, és egyúttal a bérleti szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítését 
további tárgyalások, illetve írásbeli felszólítás útján szorgalmazza. 

Lehota Vilmos
Megállapította,  hogy  egyik  határozati  javaslat  sem  kapta  meg  a  jelenlévő  képviselők 
szavazatainak többségét. Szükséges lesz a kérdés újratárgyalása.

Fodor Béla
Elmondta, hogy nem szeretné, ha a bérlők kilakoltatására sor kerülne.

Tóth József
Véleménye szerint a kérdést a képviselő-testület  egy oldalról nézi.  Ahhoz, hogy valakinek 
adjunk, azt  valakitől  el  kell  venni.  A nem fizető  bérlő  visszaélnek a kedvezményes  lakás 
lehetőségével, hiszen a bérleti díjak nagyjából az amortizációt fedezik. 

Tóth Sándor
A  második  pontot  úgy  tudná  támogatni,  hogyha  odakerülne  egy  harmadik  pontban  egy 
határidő, és ha akkorra sem rendezik - elmondva, hogy most nagyon kevésen múlt, hogy nem 
került  felmondásra  -  akkor  automatikusan  felmondódik  a  szerződés.  Ezt  a  „B” változatba 
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kellene belefogalmazni. Akkor nem mondhatnák, hogy két napot, vagy két hetet kaptak. A 
félév kitűzhető. Nem is kell szavazni róla. A polgármester tájékoztat, hogy erre az időre sem 
rendeződtek a dolgok, s a bérleti szerződés felmondására került sor. 

Lehota Vilmos
Véleménye  szerint  ez  inkább  az  „A”  változat  módosítása,  vagyis  a  bérlők  a  megadott 
határidőre nem tesznek eleget.

Szegedi Csaba
Egyetértett a polgármester javaslatával. Annyiban pontosított, hogy a határozatnak inkább a 
hatályba lépését lehet későbbre tenni. A Tóth Sándor javaslata véleménye szerint is jobban 
megállja a helyét az „A” változatban. 

Lehota Vilmos
A határozat hatályba lépésnek idejére kért módosító javaslatot.

Tóth Sándor
A határidőt 2010. június 30. napjában javasolta meghatározni.

Lehota Vilmos
A megszövegezett  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  kérte,  hogy aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

91/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2217 
Gomba,  Dr.  Szemők  Balázs  tér  2.  szám  alatti  lakás  bérleti  szerződése 
tárgyában készült előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1.  A  képviselő-testület  –  amennyiben  a  bérlők  a  bérleti  szerződés  3.2. 
pontjában meghatározott bérleti díj fizetési kötelezettség teljesítése mellett 
2010. június 30-ig  maradéktalanul nem tesznek eleget a bérleti szerződés 
3.4. pontjában foglaltaknak – a 2217 Gomba, Dr. Szemők Balázs tér 2. szám 
alatti  önkormányzati  lakásra  vonatkozó  bérleti  szerződés  felmondását 
határozza el.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltak  nem  teljesítése  esetén  a  bérlők  felszólítása,  majd  a  bérleti 
szerződés szabályszerű felmondására intézkedjék.

Határidő:   2010. június 30. és értelemszerűen
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat Németh Klára felgyűlt áramdíj részletekben történő megfizetésére irányuló
kérelmének elbírálására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést az ülést megelőzően kapták meg a 
képviselők. Az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat kérdezte.

Fodor Béla
Véleménye szerint az önkormányzat kérje ki a számlát az elektromos áramfogyasztásról és 
számlázza ki a bérlők részére.
Javasolta, hogy az áramdíj számlájának kiegyenlítésére részletekben kerüljön sor.

Lehota Vilmos
A Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat kérdezte.  További 
hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra, 
aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

/ A szavazáskor Fodor Béla és Szegedi Csaba képviselő nem volt jelen. /

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

92/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Németh 
Klára  felgyűlt  áramdíj  részletekben  történő  megfizetésére  irányuló  kérelmének 
elbírálására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

A képviselő-testület  hozzájárul  ahhoz,  hogy a  polgármester  az  önkormányzat 
nevében a Gomba, Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan jelenlegi elektromos mérőóra 
állását lejelentse, az így elkészült áramdíj számláját kiegyenlítse, s a megfizetett 
áramdíj  kiegyenlítését  Németh  Klára  részére  -  2010.  május  1-től  2010. 
szeptember  30-ig  terjedő  időszak  alatti  -  havi  egyenlő  részletekben 
engedélyezze.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Németh  Tamás  gombai  lakos  külterületi  ingatlan  vásárlására  vonatkozó  kérelmével 
kapcsolatban az alábbiakat ismertette:
2008.  végén  az  önkormányzat  tulajdonába  került  a  Tahi  kert  alatti  külterületi  út,  ami 
összességében 6500 m2 kivett út ingatlan. A terület rendbetétele esetén esély van arra, hogy a 
szomszédos  legelő  tulajdonosokkal  egyeztetve  egy  telekrendezés  legyen  végrehajtva,  a 
telekrendezést követően pedig a legelő tetején megszerezzen az önkormányzat egy közel 3000 
m2-es területet, amely értékesíthető Németh Tamás részére a kérelme alapján.
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Tóth József
Javasolta, hogy az önkormányzat szerezzen be árajánlatot a terület értékesítéséhez szükséges 
földmunkák elvégzésére, és mérje fel a földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó költségeket.
Kérelmező felé kerüljön jelzésre, hogy a terület mennyibe kerül, mire számítson.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kérelem ügyében egy többlépcsős eljárást kell elkezdeni. Meg kell kérdezni 
Németh Tamást, hogy vállalja-e azokat a költségeket, melyeket áthárít rá a képviselő-testületi 
döntés. 

További  hozzászólás  nem  lévén  a  megfogalmazott  és  felolvasott  határozati  javaslat 
elfogadását kérte. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

93/2010. /IV.29./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  Németh 
Tamás gombai lakos külterületi ingatlan vásárlására vonatkozó kérelmét és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a) szerezzen  be árajánlatot  a  terület  értékesítéséhez  szükséges 

fölmunkák elvégzésére,
b) mérje fel  a földhivatali  ügyintézéshez kapcsolódó költsége-

ket,
c) kérje meg a 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdono-

sainak  írásbeli  nyilatkozatát  a  tervezett  telekrendezésekhez 
kapcsolódóan, 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kérelmező nyi-
latkozatát szerezze be az értékesítéshez szükséges munkálatok költ-
ségeinek átvállalására vonatkozóan, továbbá az 1. pont alapján ren-
delkezésre álló információk alapján a következő ülésre tegyen javas-
latot  egy szerződés-tervezettel  az  ingatlanértékesítésére.  A szerző-
déstervezet tartalmazza a kérelmező foglaló fizetési kötelezettségét, 
melynek mértéke egyezzen meg az értékesítéshez szükséges munká-
latok költségeivel.

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

Lehota Vilmos
Megkérdezte  a  képviselő-testület  tagjait,  hogy  kíván-e  még  valaki  bármilyen  üggyel 
kapcsolatban nyilatkozni.
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Szegedi Csaba
Megjegyezte,  amennyiben  Németh  Tamás  a  költségeket  vállalja,  akkor  az  adásvételi 
szerződés  minél  hamarabbi  megkötésével  hozzá  kell  segíteni,  hogy  a  falu  közepéről  az 
állatokkal ki tudjon költözni.

Lehota Vilmos
Megítélése  szerint  a  kitűzési  vázrajzból  most  már  nagyon  hamar  lehet  változási  vázrajz. 
Elmondta  még,  hogy  a  képviselők  előtt  van  egy  Közép-magyarországi  Regionális 
Államigazgatási Hivataltól érkezett átirat, mely ezen az ülésen egy tájékoztatás. Megjegyezte, 
hogy  az  átirathoz  csatolt  panaszos  beadványról  mindhárom  bizottsági  ülésen  volt  szó.  A 
következő ülésen részletesebben is beszélhetünk róla, akkor amikor már a hivatal válaszát is 
csatolni tudom a polgármesteri jelentésemhez. 

Dr. Zimonyi Károly
Véleménye  szerint  a  beadványban  írtak  már  túl  vannak  a  szabad  vélemény-nyilvánítás 
határán.  Megkérdezte,  hogy  készül-e  valamilyen  jogi  vélemény  a  leírtak  minősítésére  a 
következő ülésre,  hiszen súlyos  megállapításokat  tesz a testületre,  önkormányzatra,  akár a 
polgármesterre is. 

Tóth Sándor 
Véleménye szerint ez rosszhír keltés. 

Dr. Zimonyi Károly
Kéri beszerezni jogi szakértő véleményét,  hogy a beadványban írtaknak lehet-e valamilyen 
jogi következménye a panaszosra nézve. 

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy ez a dokumentum az Államigazgatási hivatal és a testület előtt ismert. A leírtak 
nem a nagy nyilvánosság előtt lettek ismertetve. A jogi vizsgálatot a hivatal le fogja folytatni.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.18 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester

22


