
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. május 27-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet: 
9/2010. (V.28.)  számú rendelet  az  önkormányzat  2010. évi költségvetéséről  szóló 4/2010.
(II.05.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
94/2010.  (V.27.) számú határozattól     111/2010. (V.27.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27. napján 
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  és  Szabó 
Gyula 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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     94/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-i 
nyilvános ülés napirendjét a meghívóban jelölt tárgysorozattal fogadta el.

A határozat végrehajtást nem igényel.

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. Javaslat  az önkormányzat  2010.  évi  költségvetésről  szóló 4/2010.  (II.05.)  önkor-
mányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
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3. Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 4/2005. (VI.29.) önkormányzati ren-
delet felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4. Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5. Javaslat a Gólyafészek Óvoda nevelési programjának felülvizsgálatára

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

6. Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgála-
          tára

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

7. Beszámoló a község egészségügyi alap- és szakellátásáról 

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: egészségügyi szolgáltatók
Véleményező: ügyrendi bizottság

8. Tájékoztató a település állategészségügyi helyzetéről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: kerületi fő állatorvos
Véleményező: ügyrendi bizottság

9. Egyebek

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

tént fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a 2010. 17. hét – 2010. 20. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  hét  eseményeivel 
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:
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− Átadásra került a 4-es számú útépítés útfelújítási ütem munkaterülete.
− A Vidékfejlesztési Közösség tartott tájékoztatót 2010. május 26-án a Faluházban.

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:

     95/2010. /V.27./ 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

Lehota Vilmos
A  Monor-  Gomba  Központi  orvosi  ügyelet  2009-2010.  évi  összegző  jelentése  az  ülést 
megelőzően került kiosztásra a képviselők részére.
Kérdezte Jellinek János Urat, az Emergency Service Kft.  ápolási vezetőjét,  hogy az írásos 
anyaghoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 

Jellinek János
Kiegészítésként  elmondta  hogy az önkormányzat  részére megküldésre  került  felajánlásban 
szívesen áll a Kft. rendelkezésre az egészségkultúra javítását tekintve. Készülni fog egy anyag 
az egészségkultúra javítása érdekében, ami olyan kérdésekből tevődik össze mint pl.: „Milyen 
esetben hívjak ügyeletet”? Ezt az anyagot az önkormányzat újságban is megjelentetheti.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy pár hónapja volt probléma gombai halálestekkel kapcsolatban. Választ várt az 
önkormányzat arra vonatkozóan, hogy hogyan működik ezután az ügyeleti szolgálatnak az a 
sajnálatos része, hogy ha gombai haláleset van, akkor ne történjen meg, hogy más település 
ravatalozójába szállítsák el a gombai halottat. Az erre tett intézkedéseket ha levélben leírnák 
és az önkormányzat áprilisban írt levelére válaszul megküldenék, megköszönné.
Elmondta továbbá, hogy Gombán működik temető. Temetőfenntartó az önkormányzat, illetve 
a  kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés  alapján  a  az  abban  meghatározott  közszolgáltató. 
Kérése, hogy - a kötelező boncolás esetét kivéve - ha a hozzátartozók nem kérik kifejezetten 
más temetkezési szolgáltató közreműködését mindenképpen a helyi közszolgáltató kerüljön 
értesítésre halálesetek kapcsán, hogy az elhunytak szállítási költségének többszörözésével ne 
növekedjen a hozzátartozók egyébként is magas kiadása. 

Jellinek János
Megjegyezte, hogy a felvetéssel kapcsolatban az intézkedést meg fogják tenni.

Szegedi Csaba
Megkérdezte, hogy létezik nem sürgősségi ügyeleti ellátás is?
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Jellinek János
Elmondta, hogy 3l pont írja le, hogy mi tartozik központi sürgősségi orvosi ügyelet körébe.
Tudatosítani  kell  az  emberekkel,  hogy  mi  a  sürgősségi  orvosi  ügyelet.  Az  orvos 
kompetenciája  eldöntetni,  hogy  indokolt,  vagy  indokolatlan.  Próbálják  összegyűjteni  az 
indokolatlan megkereséseket is, melyek nagy százalékban vannak.

Tóth József
Véleménye szerint Monoron az ügyeleten az ajtónál lévő csengő nem jó helyen van, azt az 
emberek nem veszik észre.

Jellinek János
Elmondta, hogy a felvetést jelezni fogja az ügyelet felé.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a településen évente megrendezésre kerülő Egészségnapon részt tudnának-e 
venni?

Jellinek János
Elmondta, hogy az Egészségnapon nagyon szívesen állnak rendelkezésre.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén az Emergency Service Kft. központi orvosi ügyeletről szóló 
2009-2010.  évi  összegző  jelentés  elfogadását  javasolta.  Kérte,  aki  azzal  egyetért 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     96/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 2009. évi 
sürgősségi ügyeleti ellátásról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az Emergency Service  Kft központi orvosi ügyeletről szóló 
2009-2010. évi összegző jelentését elfogadta.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a döntésről az egészségügyi 
szolgáltatót értesítse.

Határidő: 2010. június 11. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

2. napirend
Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 4/2010. (II.05.) önkormányzati 

rendeletének módosítására
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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.

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Gomba Község Önkormányzatának
9/2010.(V.28.) sz. 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 )

3. napirend
Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló 4/2005. (VI.29.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a felülvizsgálatra az Államigazgatási Hivatal kezdeményezése alapján kerül 
sor.  Megköszönte  Dr.  Zimonyi  Károly  szakmai  munkáját.  Ismertette,  hogy a  napirendhez 
kapcsolódó  előterjesztést  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A  bizottsági  álláspontokat 
kérdezte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  véleménye  szerint  a  rendelet-tervezet  támogatható. 
Ugyanakkor javasolta, hogy a bizottsági üléseken felmerült kérdések megvitatása alapján a 
tervezetet  kerüljön  kiegészítésre,  s  a  következő  ülésen  ismét  tűzze  napirendre  a 
felülvizsgálatot a testület, s akkor fogadják el a felvetésekkel kiegészített rendeletet.
A bizottsági ülésen kérdésként merült fel egyrészt a 720 m2 feletti, mezőgazdasági művelési 
ágban hagyott területek státusza. Másrészt kérdés volt a vízvédelemmel kapcsolatos tóparti, 
patakparti  terület.  A  tó  és  körzete  megnevezésre  kerül,  de  úgy  ahogy  a  Helyi  Építési 
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Szabályzatban a patak védővonala megnevezésre kerül, úgy az állattartási rendeletben nem. A 
bizottság  javaslata,  hogy  a  felmerült  kérdések  kiegészítésével  a  soron  következő  ülésen 
kerüljön napirendre.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy az  Ügyrendi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  továbbtárgyalásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság is továbbtárgyalásra javasolta a rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  által  javasolt  két  témával 
kiegészítve  a  soron  következő  ülésen  kerüljön  napirendre  a  rendelet  felülvizsgálata, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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

     97/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az állattartás 
helyi  szabályairól  szóló  rendelet  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1.   A Képviselő-testület az elhangzott módosítási javaslatokra tekintettel felkéri az 
előterjesztőt, hogy a soron következő ülésen ismét tűzze napirendre a rendelet fe-
lülvizsgálatát. 

Határidő:  2010. június 17. 
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

4. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálására

Dr. Zimonyi Károly
Bejelentette, hogy a napi rendi pont témájának tárgyalása során érintett. Kérte a képviselő-tes-
tületet, hogy az érintettségre vonatkozó bejelentését fogadja el.

Lehota Vilmos
Kérte, aki  Dr. Zimonyi Károly érintettségének bejelentését elfogadja, kézfelemeléssel jelez-
ze. Megállapította, hogy 
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     98/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul vette Dr. Zimonyi Károlynak  a napirend 
témájának tárgyalása során bejelentett érintettségét. 

Lehota Vilmos
Megkérdezte Dr. Zimonyi Károlynét, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy az intézményvezetői pá-
lyázat nyílt ülés keretei között kerüljön megtárgyalásra?

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az intézményvezetői pályázat nyílt ülés kereti között történő tárgyalásához 
hozzájárul.

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

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

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

Fodor Béla
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  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.

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

     99/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gólyafészek 
Óvoda intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálására irányuló javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:
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1./ Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gólyafészek  Óvoda 
intézményvezetői  feladatainak  ellátásával  közalkalmazotti  jogviszonyának  keretein 
belül dr. Zimonyi Károlynét bízza meg 10 év határozott időtartamra, 2010. augusztus 
1-től 2020. július 31-ig.

2./ A  Képviselő-testület  dr.  Zimonyi  Károlyné  illetményét  a  vezetői  megbízás 
időpontjában - érvényes kinevezése alapján megállapított illetményének megfelelően - 
az 1992. évi XXXIII. tv. 63. §-a  és a 138/1992. (X.8.) Korm. rend. 14/C §-a alapján 
az alábbiak szerint állapítja meg:
- garantált illetménye:  201.000.- Ft
  (G besorolási osztály 13. fizetési fokozata alapján

magasabb vezetői pótlék  (pótlékalap 300 %-a):    60.000.- Ft
2010. 12. 31-ig (a hatályosan megállapított)
2010. 12. 31-ig megállapított munkáltatói
döntésen alapuló illetményrész           4.134.- Ft
kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés      7.308.- Ft
illetmény mindösszesen :                                                 272.442.- Ft  

3./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a vezetői megbízáshoz kapcsolódó 
munkáltatói feladatok ellátásáról gondoskodjon.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester
Határidő: 2010. június 11.

5. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda nevelési programjának felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Kérdezte Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetőt, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Zimonyi Károlyné
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Óvoda nevelési programjának módosítását törvény 
írja elő. Teljesen új programot készítettek, abban az intézmény saját arculat jelenik meg. 

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Gólyafészek  Óvoda  Nevelési  Programjának  módosításáról  szóló 
előterjesztést a Szociális- és Gyámügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság álláspontját kérdezte.

Tóth Sándor
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  Gólyafészek  Óvoda  nevelési 
programjának módosítását elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

     100/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
nevelési programjának módosítását, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a program módosítását elfogadta.
2. A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetését, hogy a módosítások érdekében te-

gye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő:  értelemszerűen
Felelős:    Dr. Zimonyi Károlyné

6. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatának 

felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Kérdezte Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezetőt, hogy az írásbeli előterjesztéshez kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni?

Dr. Zimonyi Károlyné
Szóbeli  kiegészítésként  elmondta,  hogy  a  Gólyafészek  Óvoda  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát egységes szerkezetbe foglalták.

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

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

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

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.

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

10



     101/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztését,  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta.
2. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a 

módosításokkal jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt,  hogy a módosított és egységes 

szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései megismeré-
sének lehetőségét biztosítsa.

4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt 
tájékoztassa.

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős:   intézményvezető

A hetedik  napirendi  pont  előkészítői  nem érkeztek  meg,  így  a  nyolcadik  napirendi  pont 
tárgyalására került sor.

8. napirend
Tájékoztató a település állategészségügyi helyzetéről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztés előkészítője: Dr. Rudó József kerületi fő-állatorvos jelezte tá-
volmaradását. Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezte. A bizottság elnökének 
hozzászólását kérte.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági  véleményen  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem lévén 
kérte, hogy aki a település állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfel-
emeléssel jelezze.

/ A szavazáskor Szegedi Csaba képviselő nem volt jelen. /
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     102/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a település 
állategészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fejezze ki a képviselő-testület 
köszönetét Dr. Rudó József kerületi fő-állatorvos felé a tájékoztató elkészítéséért. 

Határidő: 2010. június 11. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

9. napirend
Egyebek

Németh Tamás ügye

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előző képviselő-testületi  ülésen  kapott  megbízás  alapján  a  terület 
földrendezéséhez, területrendezéséhez, földhivatali költségeihez, illetve ügyvédi költségekhez 
az  árajánlatokat  beszerezte.  Ezeknek  az  összessége:  362.500.-Ft.  Ennek  a  költségnek  a 
vállalásáról nyilatkozott  a kérelmező, Németh Tamás.  Nyilatkozatában megerősítette,  hogy 
kész befizetni  ezen  összeget,  ami  a  kialakítás  költsége.  A kiosztott  határozati  javaslatban 
annyi  szerepel,  hogy ezt  az  összeget  foglalóként  kéri  az  önkormányzat  és  mivel  a  teljes 
ingatlan 486.000 -Ft. becsértéken van nyilvántartva, javasolta, hogy ez a terület - amely ennek 
az útnak megközelítően a fele - ezen a 362.500.- Ft összegen kerüljön értékesítésre.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy akadhat valamilyen kötelezettsége az önkormányzatnak?

Lehota Vilmos
Válaszként elmondta, hogy a kialakítandó ingatlannal szemben minden közmű megtalálható.

Tasi Péter
Javasolta, hogy a kialakítás költségein túl legalább egy jelképes vétel ár kerüljön 
meghatározásra.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  akárcsak  tízezer  forint  nagyságrendben  meghatározott  egységár  sokkal 
inkább furcsa, mint az ingyenes.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  ingyenes  átruházásnak  vannak  kritériumai.  El  tudja  fogadni  azt  a 
javaslatot, hogy egy minimális ár kerüljön meghatározásra.
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Tóth József
Véleménye  szerint  semmiképpen  sem  lehet  mondani,  hogy  ingyenesen  adja  oda  az 
önkormányzat. Cserébe az önkormányzati út kialakítását vállalja Németh Tamás.

Tasi Péter
Javasolta, hogy az eladási ár - a foglalóként előzetesen megfizetett telekalakítási költséggel 
együttesen - 370.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra.  

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén a módosított  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki 
azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

/ A szavazáskor Tóth Sándor képviselő nem volt jelen. /

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

     103/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0115/13 hrsz-
ú, önkormányzati  tulajdonban lévő ingatlanból történő ingatlanrész értékesítésének 
tervét, s az értékesítéshez szükséges 0109/22, 0115/13, 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú 
ingatlanokat  érintő  telekalakítást  követően  az  értékesítés  tárgyában  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A képviselő-testület - Németh Tamás gombai lakosnak az összességé-
ben  362.500,-  Ft-os  költség  átvállalására  vonatkozó  nyilatkozatának 
birtokában  -  a  határozat  további  pontjaiban  foglaltak  betartásával  az 
alábbiak szerinti ingatlan értékesítést határozza el. 

2. Amennyiben a 0115/14 és 0115/15 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai írás-
ban nyilatkoznak, hogy a tervezett telekrendezésekkel egyetértenek, s 
ahhoz hozzájárulnak,  a  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármes-
tert, hogy a 0115/13 hrsz-ú ingatlanból a határozat 1. sz. mellékletén 
szürke háttérrel jelölt ingatlanrészre vonatkozó, telekalakítással vegyes 
adásvételi szerződésének aláírására.

3. A fentiek alapján a képviselő-testület az eladási árat - a foglalóként elő-
zetesen megfizetett telekalakítási költséggel együttesen - 370.000,- Ft-
ban határozza meg. 

Határidő: a telekalakítás ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetését követő 15 
napon belül.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester
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Somogyi Józsefné gombai lakos haszonbérleti kérelme

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

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

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi 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  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     104/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Somogyi 
Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület   Somogyi  Józsefné Gomba Akácfasor u. 7. 
szám alatti lakos részére a 752 hrsz-ú 1582 m2  területű ingatlant a 
2010-es esztendőre 2373 - Ft.- összegű bérleti díjért haszonbérlet-
be adja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges ha-
szonbérleti-szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

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

Javaslat a gombai gyermekek részére szervezett labdarúgó edzések támogatására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  Kérdezte  a  bizottságok 
véleményét.
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Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  „B” variációs  határozati 
javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé. 

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

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  szintén  a  „B”  variációs  határozati 
javaslat elfogadását javasolta a Képviselő-testület felé.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy  az  előterjesztés  „B”  variációs  határozati  javaslatának  határideje 
„értelemszerűen”  kifejezésre  módosuljon,  mivel  a  közoktatási  törvény  módosításának 
hatályba lépését követően kell megtenni.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  a  „B”  variációs  határozati  javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

/ A szavazáskor Tóth Sándor képviselő nem volt jelen. /

     105/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  gombai 
gyermekek versenyeztetését biztosító Vasadi Regionális Sport Club támogatására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület köszönettel fogadja a Fáy András Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Igazga-
tójának döntését, amellyel a Vasadi Regionális Sport Club részére 
a 2010. február 5-étől 2010. június 30-ig terjedő időszak alatt vég-
zett sport tevékenységhez kapcsolódó kiadásai fedezeteként bizto-
sított 200.000,- Ft-os támogatást. 

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1. pontban részlete-
zett kiadással az oktatási intézmény a Gomba Község Önkormány-
zata és a Gombai Református Egyházközség között 2007. július 3-
án létrejött megállapodás V. rész 2. pontjában biztosított tanórán 
kívüli sport és szabadidős tevékenységre nyújtott támogatás kere-
tén belül elszámol.  

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett /

7. napirend
Beszámoló a község egészségügyi alap- és szakellátásáról

Lehota Vilmos
Köszöntötte Dr. Somogyi Rozália fogorvost, Surmanné Nagy Krisztina védőnőt és Dr. Schidt 
György háziorvost.

Elmondta,  hogy  a  napirendi  pontot  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményezte.  A  bizottság 
elnökének hozzászólását kérte.

Erdélyi Zsolt
Ismertette  az  Ügyrendi  Bizottság  álláspontját,  mely  szerint  a  beszámolókat  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Somogyi  Rozália  fogorvost,  hogy  a  fogászati  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni. Felvetette, hogy 
a fogorvosi rendelőben számítógépre lenne szükség.

Lehota Vilmos
A felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a községházán felszabadul egy számítógép, amit 
rendelkezésre tud bocsátani az önkormányzat.

Lehota Vilmos
Kérdezte Surmanné Nagy Krisztina védőnőt, hogy a védőnői szolgálat 2009. évi működéséről 
szóló tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Surmanné Nagy Krisztina
Elmondta, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Megkérdezte, hogy 
Felsőfarkasdon az ivóvíz hogyan lesz megoldva?

Lehota Vilmos
A  kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy  jelen  pillanatban  előkészítés  alatt  van  egy  ivóvíz 
minőségjavítási  pályázat,  melynek  egyik  része,  hogy  Felsőfarkasdot  is  ellátja  egészséges 
ivóvízzel.

Lehota Vilmos
Kérdezte  Dr.  Schidt  György  háziorvost,  hogy  a  háziorvosi  beszámolóhoz  van-e  szóbeli 
kiegészítése?

Dr. Schidt György
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
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Fodor Béla
Kérdezte,  hogy a hétvégi  orvosi ügyelettel  kapcsolatban  van-e visszajelzés,  dicséret,  vagy 
panasz a lakosság részéről?

Dr. Schidt György
Elmondta,  hogy  dicséretet  nem  hallani,  biztosan  azért,  mert  evidens,  hogy  jól  működik. 
Panasz időnként érkezik. Bármilyen panasz esetén próbálják elérni, hogy nyoma legyen.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy egyetlen  esetben  sem kapott  az  önkormányzat  az  ügyelettel  kapcsolatban 
neheztelést.  A kegyeleti  szolgáltatással  kapcsolatban volt probléma. Sajnálja, hogy nem az 
orvosi ügyelettel együtt került tárgyalásra.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a beszámolókban minden fontos dolog leírásra került.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki az egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló 
beszámolókat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

/ A szavazáskor Tóth Sándor képviselő nem volt jelen. /

     106/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  község 
egészségügyi  alap-  és szakellátásáról  szóló beszámolókat  és az alábbi határozatot 
hozta:

1.  A Képviselő-testület a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszá-
molót elfogadta.

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról az 
érintett egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

Határidő: 2010. június 11. 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester 

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  ajánlat  öt  részre  bontható.  I.:  Szerkezeti  építés.  II.:  Belső  rész.  III.: 
Gépészet. IV.:Elektromos rész. V.: Konyha technológia.
Kérte, hogy aki a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

/ A szavazáskor Szabó Gyula és Tóth Sándor képviselők nem voltak jelen. /

     107/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
„Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” elnevezésű 
közbeszerzési  eljárás  ajánlati  felhívásának  tervezetét  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a „Vasbetonvázas,  zöldtetős  rendezvényház  építése 
Gomba Községben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhí-
vását a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert az ajánlattételi felhívás közzété-
telére, és a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Határidő:  azonnali
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Javaslat az önkormányzati utak felújítási és fejlesztési programjának 
módosítására és kiegészítésére

Lehota Vilmos
Előterjesztőként  az  előterjesztésben  szereplő  második  határozati  javaslat  l.  bekezdés  i) 
pontjának „ Jókai utca önkormányzati szakaszán a 3113-as jelű országos összekötő úttól 50 
méteren belül „ szövegrész  törlését kéri. Elmondta továbbá, hogy a Petőfi S. u. 12. és 22. 
között van egy 92 folyóméter hosszú és 3 méter széles útszakasz, amelynek előzetesen nem 
volt  aszfaltozása kiírva a terv szerint.  Tavaly,  amikor  a terv készült  még lényegesen jobb 
állapotban  volt  az  az út.  A vízmosások miatt  most  már  látszik  az aszfalt  alatti  zúzott  kő 
ágyazat.  Az  aszfaltszőnyegezésre  szükség  lenne.  Ennek  az  útfelületnek  az 
aszfaltozása:736.154.-Ft, de ott nem készülne szegély.

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

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

Erdélyi Zsolt
Az Ügyrendi  Bizottság álláspontját  ismertette,  mely szerint  a bizottság az előterjesztéshez 
csatolt határozati javaslatokat elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
Javasolta a Bajcsy Zs. utcában az óvoda előtt forgalomcsillapító küszöb elhelyezését.
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Fodor Béla
Ismertette,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati 
javaslatokat szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy az óvoda elé csavarozható forgalomcsillapító küszöb elhelyezését javasolja.

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy a szerelt változatot el tudja fogadni.

Tasi Péter
Elmondta, hogy az óvoda előtti rész benne van a település központnak a vázlatos rendezési 
tervében, ami elvileg a forgalom technikai megoldásokat is jelenti az óvodától. Meg kellene 
várni, hogy abban lesz-e valamilyen javaslat.

Fodor Béla
Kérdezte, hogy azok az utak, amelyek kimaradnak a felújításból - pl.: Rózsa utca - és később 
tönkre mennek, azokkal lehet-e valamit kezdeni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Rózsa utcának a Jókai utca torkolattól a védőnői lakásig terjedő szakasza 
megközelítően  400-500  m2.  Másfél  millió  forint  lesz  a  Rózsa  utca  aszfaltozására.  Ilyen 
nagyságrend még nem okoz gondot.

További hozzászólás nem lévén, a Kölcsey utcát a III. ütemben érintő határozati javaslatról 
kért  szavazást.  Kérte,  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

/ A szavazáskor Tóth József képviselő nem volt jelen. /

     108/2010. /V.27./ 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 
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejleszté-
si költségvetési előirányzat terhére, a III. számú ütemre megkötött 
kivitelezési szerződésben szereplő mennyiségeket a jelen határozat 
1. számú mellékletében rögzített mennyiségre módosításával egyet-
ért.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. szá-
mú  melléklet  szerinti  műszaki  tartalommal  a  III.  számú  ütemre 
megkötött kivitelezési szerződés módosítását az önkormányzat ne-
vében aláírja.
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Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  forgalomcsillapított  zónákra  vonatkozó 
módosított határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

/ A szavazáskor Tóth József képviselő nem volt jelen. /

     109/2010. /V.27./ 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 részeként 
a  forgalomcsillapított  zónákra  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejleszté-
si  költségvetési  előirányzat  terhére az alábbi  utakra kíván forga-
lomcsillapító küszöböt építtetni:

a) Fáy András utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi út-
tól 25 méteren belül,

b) Dózsa György utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi 
úttól 50 méteren belül,

c) József Attila utca Rákóczi úti  csatlakozásainál  a Rákóczi 
úttól 25, a buszfordulónál 50 méteren belül,

d) Patay József utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi út-
tól 25 méteren belül,

e) Petőfi Sándor utca Rákóczi úti csatlakozásánál a Rákóczi 
úttól 25 méteren belül,

f) Akácfasor utca Deési Pál utcai csatlakozásánál a Deési Pál 
utcától 50 méteren belül,

g) Iskola utca Jókai úti csatlakozásánál a Jókai úttól 80 méte-
ren belül,

h) Rózsa utca Jókai úti csatlakozásánál a Jókai úttól 25 méte-
ren belül,

i) Bartók Béla utca Szőlő utcai csatlakozásánál a Szőlő utcá-
tól 25 méteren belül,

j) Katona József utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai 
úttól 25 méteren belül.

2. A Képviselő-testület a közutak felújítására meghatározott fejleszté-
si költségvetési előirányzat terhére az alábbi utakra kíván gyalogos-
forgalmat is átvezető forgalomcsillapító küszöböt építtetni:

a) Viola utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda 
vonalában,

b) Szegfű utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda 
vonalában,
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c) Ibolya utca Gombai úti csatlakozásánál a Gombai úti járda 
vonalában.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. és 2. 
pontokban meghatározott  helyekre  történő forgalomcsillapító  kü-
szöbök építésére a kivitelezési szerződést az önkormányzat nevé-
ben aláírja.

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

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Petőfi S. utca felújításának kibővítését javasolja a  Petőfi S. u. l2. és 22. 
közötti zsákutca tekintetében. Kérte,  aki a javaslatot támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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

/ A szavazáskor Tóth József képviselő nem volt jelen. /

     110/2010. /V.27./ 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  módosítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a IV. számú ütemre megkötött kivitelezési szerző-
désben szereplő  mennyiségeket  a  jelen  határozat  1.  számú mellékletében 
rögzített mennyiségre módosításával egyetért, s a szükséges többletköltségre 
736.154,- Ft fedezetet  a közutak felújítására meghatározott fejlesztési költ-
ségvetési előirányzat terhére biztosítja. 
2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy az 1.  számú 
melléklet szerinti műszaki tartalommal a IV. számú ütemre megkötött kivi-
telezési szerződés módosítását az önkormányzat nevében aláírja.

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

Javaslat a szociális-karitatív gyermeküdültetés támogatására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A 
véleményező bizottság elnökének véleményét kérdezte a bizottsági álláspontról.

Fodor Béla
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Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  6  gombai  gyermek  táboroztatásának 
költségeihez javasolja a hozzájárulást.

Lehota Vilmos
A Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat kérdezte.  További 
hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  javaslatával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

/ A szavazáskor Tóth József képviselő nem volt jelen. /

     111/2010. /V.27./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Pest  Megyei  Gyermek  és  Ifjúsági  Alapítvány  felhívása  alapján  a 
szociális-karitatív  gyermeküdültetés  szervezéséről  szóló  tájékoztatóját 
és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület támogatja a Pest megyei Gyermek és Ifjúsági 
Alapítvány „Először a Balatonnál” mottójú szociális-karitatív gyermek-
üdültetésének szervezését. 
2. A Képviselő-testület 6 gombai gyermek táboroztatásának költségé-
hez járul hozzá összesen 90.000.- Ft összegben az általános tartalék ter-
hére. 
3. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  Pest 
Megyei  Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által  rendelkezésre bocsátott 
adatlap kitöltéséről, és benyújtásáról gondoskodjon. 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az oktatási intéz-
mény javaslata alapján soron következő ülésre készítsen javaslatot a tá-
borozásba bevonható gyermekek személyéről. 

Határidő: 1-3. pont esetében: 2010. június 5.
4. pont esetében: értelemszerűen

     Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a Képviselő-testületet,  hogy Kalmár Attila a 0166/61. hrsz.-ú legelő művelési 
ágú  ingatlan  belterületbe  vonás  elindítását  kérelmezte.  Megjegyezte,  hogy  kérelmező  az 
ingatlan-nyilvántartásban  nem  bejegyzett  tulajdonos.  Az  érintett  terület  megosztása 
folyamatban van annak a vonalnak a mentén, amit a Duna-Ipoly Nemzeti Park jóváhagyott, 
hogy meddig lehet belterületbe vonni. Jelen pillanatban a tulajdoni lapon még nem látszik a 
megosztás. 
A kiosztott  szerződésminta  alapján egy általános  szerződési  vázlat  összeállítását  és  ennek 
alapján  a  belterületbe  vonást  javasolta.  A  Pénzügyi  Bizottság  javaslatát  kérte  arra 
vonatkozóan, hogy milyen jellegű költségtérítések és követelmények kerüljenek előírásra.
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Felhívta a figyelmet arra is, hogy a polgármesteri jelentéshez csatolásra került Farkas Gyuláné 
államigazgatási hivatalhoz írt panaszbeadványára megküldött jegyzői válaszlevél. 

Kósa Erzsébet Anikó
Az  előző  testületi  ülésen  kapott  felkérésre  hivatkozva  ismertette,  hogy  a  Btk  rögzíti  a 
rágalmazás tényállását.  A jogszabályi  kivonat felolvasásra került.  Ismertette,  hogy egy BH 
alapján  a  becsület  csorbítására  alkalmas  kijelentésekkel  szemben  a  büntetőjogi  védelem 
megilleti az önkormányzat Képviselő-testületét is.
Az elmondottak  ellenére  azt  javasolta  a  Képviselő-testületnek,  hogy ne  éljen  a  Btk.  adta 
jogával. 

Erdélyi Zsolt
Kérdezte, hogy a rágcsáló irtásra mikor fog sor kerülni?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  rágcsáló  irtásra  egy  tájékoztató  fórum  kerül  összehívásra  vásárlási 
lehetőséggel egybekötve.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 19.40 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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