
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. június 24-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
10/2010. (VI.25.)  számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. 
((II.05.) számú képviselő-testületi rendelet módosításáról
11/2010. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól
12/2010.  (VI.25.)  számú  önkormányzati  rendelet  a  köztemetőkről  és  a  temetkezés  helyi 
rendjéről szóló 9/2008. (III.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
13/2010. (VI.25.)  számú önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a környezetvédelemről 
szóló 18/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
14/2010. (VI.25.)  számú önkormányzati rendelet a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról 
szóló 19/2003. (XI.27. számú önkormányzati rendelet módosításáról
15/2010.  (VI.25.)  számú  önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  által  megállapított 
közüzemi díjakról szóló 15/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
16/2010. (VI.25.) számú önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
4/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról

Hozott határozatok:        
112/2010.  (VI.24.) számú határozattól     129/2010. (VI.24.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24. 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  8  képviselő  megjelent.  Fodor  Béla  képviselő 
jelezte, hogy később érkezik. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Lehota Vilmos
Javasolta a meghívóban jelölt tárgysorozat kibővítését, aszerint, hogy a szociális igazgatásról 
és  ellátásról  szóló  4/2008.  (II.01.)  önkormányzati  rendelet  felülvizsgálatát  az  ülés 
tárgysorozatának 6. pontjaként tárgyalja a Képviselő-testület. 
Továbbá javasolta, hogy az egyebek napirendi pontban térjenek vissza a képviselő-testületi 
ülést megelőzően történt tervbemutatásra, különösképpen a sportterület miatt.
Aki a módosított napirendet elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

     112/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  június  24-i 
nyilvános  ülés  napirendjét  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  kibővítésével 
fogadta  el,  tekintettel  arra,  hogy a  szociális  igazgatásról  és  ellátásról  szóló 
4/2008.  (II.01.)  önkormányzati  rendeletének  felülvizsgálatát  az  ülés 
tárgysorozatának 6. pontjaként polgármesteri indítványra napirendre tűzte.

A határozat végrehajtást nem igényel.

N A P I R E N D E K:

1.) Polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki  jelentés  a  lejárt  határidejű 
képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés 
közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei



2.) Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

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

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4.) Javaslat az a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 9/2008. (IV. 24.) 
számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Javaslat a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) számú 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

      6.)  Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01:9 számú   
            rendelet módosítására 

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Szociális- és Gyámügyi Bizottság

7.) Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

8.) Tájékoztató  a  közpénzekből  civil  szervezeteknek  nyújtott  támogatások 
elszámolásának belsőellenőrzéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi Bizottság

9.) Beszámoló  a  Gólyafészek  Óvoda  2009/2010.  nevelési  év  feladatainak 
végrehajtásáról



Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető
Véleményező: valamennyi bizottság

10.) Javaslat  a  Gólyafészek  Óvoda  intézményi  minőségirányítási  program  éves 
értékelésének jóváhagyására 

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

11.) Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési évének előkészítéséről

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető
Véleményező: valamennyi bizottság

12.) 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
Ismertette, hogy a 2010. 21. hét – 2010. 24. 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 programban a befejezés közelében vannak 
a második, a harmadik ütemben. A hét végén leaszfaltozták a Dózsa György és a Fáy András 
utcát, illetve a József Attila utca nagy részét a temető sarkától az Arató házaspár utcáig. 2010. 
június 21. napján az Arató házaspár utca felső fele és a József Attila utca maradék része került 
sorra.  A kis- Rákóczi úton részleges útalap-csere után helyezték el  az aszfalt  kopórétegét. 
2010. június 22.-én szünetelt  az aszfaltozás  az egész napos eső miatt.  2010. június 23.-án 
befejezték a II. ütem aszfaltozását a Vár utca, Kölcsey Ferenc utca (~150 m ) és az Arató 
házaspár utca kopórétegének elhelyezésével. 2010. június 23.-án és a mai napon elkészült a 
harmadik  ütem  aszfaltozása  a  Vár  utca  végi  külterületi  szakaszon  és  a  Kölcsey  Ferenc 
utcában.

- A negyedik ütem aszfaltozását folytatják ma, illetve a hét végéig. Elképzelhető, hogy az 
aszfaltozás szombaton és vasárnap is folytatódik, ugyanis az aszfaltozó gépeknek 2010. június 
28.  napján  már  új  helyszínen  kell  kezdeniük,  de addig a  lehető  legtöbb előkészített  utcát 
leaszfaltoznának. 

-  2010.  június  23.  napi  útfelújítási  kooperáció  alkalmával  egyeztetésre  kerültek  a 
szerződésmódosítások  részletei,  valamint  feljelölésre  kerültek  az  elkészítendő 
forgalomcsillapító küszöbök. 



- A Németh Tamás kérelme alapján indított eljárásban egyeztetésre került sor, amelyen olyan 
megoldást  tudtak elfogadni az érintettek,  amelyet  a közlekedési hatósággal még egyeztetni 
kell.

/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett. /

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

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

     113/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

2. napirend
Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására

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

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

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

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

Ismertette továbbá, hogy a bizottsági ülésen elhangzott: 
- A Jókai u. 2l. szám alatti ingatlan elektromos áram tartozás bevételi oldalon történő be nem 
tervezésének kérdése.



A folyamatban lévő szociális kifizetéseket ezek után a tartozást felhalmozó személy felé nem 
tartja a bizottság indokoltnak kifizetni. Nem késő meggyőzni az érintettet egy részletfizetési 
megállapodás megkötéséről.
-  Az  előterjesztésben  szerepel,  hogy  „345  e  Ft  illetékbélyeg  vásárlásból,  illetékköteles 
tulajdoni lapok, helyszínrajzok beszerzéséből tevődik össze„. A bizottság tudomásul  vette, 
hogy 20l0 január 1-től az önkormányzatnak is kell ezeket az eljárási illetékeket fizetnie.
-  A  bizottsági  ülésen  a  bizottság  választ  kapott  a  teljesítménynaplóra,  a  hó  elkotrással 
kapcsolatban. Nincs rendelkezésre állási díj, viszont óradíjban kell elszámolni.
- Az előterjesztésben szerepel, hogy „ Nem került tervezésre a költségvetés készítésekor a 
Pest Megyei  Területfejlesztési  Tanács működési célú hozzájárulása, mely 151 e Ft kiadást 
jelentett. A bizottsági ülésen választ kapott a bizottság, hogy a Pest Megyei Területfejlesztési 
Tanácsnál díj nemfizetés esetén nem jogosult az önkormányzat pályázatok benyújtásra.

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

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

Gomba Község Önkormányzatának
10/2010.(VI.25.) 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.) számú önkormányzati 

rendelet felülvizsgálatára

Kósa Erzsébet Anikó
Ismertette,  hogy a kiküldött  rendelet-tervezet  4.  § (4) bekezdésében szerepel  az  l000 m2-
enként tartható állatlétszám meghatározás. Az Ügyrendi Bizottság a 4. § (4) bekezdését az 
alábbiak  szerint  javasolta  meghatározni.:  „  Gomba  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testületének  a  helyi  építési  szabályzatról  szóló  önkormányzati  rendelete  (továbbiakban: 
HÉSZ) szabályozási tervét tartalmazó rajzi mellékletében a település belterületi határán belül 
- szántóföldi növénytermesztés és gyepgazdálkodás övezetben a szomszédos lakóépületektől 
mért 50 méteres védőtávolság megtartásával - 3000 m2-enként maximum az alábbi létszámú 
haszonállat tartható. „

A temető körüli védőövezet megállapítását javasolta a Pénzügyi Bizottság. Ez az előkészített 
rendelet-tervezet két bekezdését érinti.  Az 5. § (2) bekezdés kiegészülne egy d) ponttal az 
alábbi szövegezéssel: „  külterületen a HÉSZ K-T övezetébe sorolt temető terület övezetétől 
számított 50 méteren belül. „
Ugyanezen megfontolásból a 8. § (5) bekezdéssel kerül kiegészítésre az alábbi szövegezéssel: 
„Tilos  külterületen  a  HÉSZ K-T  övezetébe  sorolt  temető  terület  övezetétől  számított  50 
méteren belül az (1) bekezdésben meghatározott egyedszámon felül ebet és macskát tartani.„ 



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

Tasi Péter
Javasolta a rendelet-tervezet 7. §-ának módosítását az alábbiak szövegezéssel:     
7. §   (1) A macska és eb kivételével  a kedvtelésből  tartott  állatokat  az adott  faj  élettani 
szükségleteinek megfelelő, egyedi méretezésű, állattartás céljára szolgáló helyen és lakásban, 
vagy  családi  ház  esetén  udvarban,  zárható  körülmények  között  kell  elhelyezni, 
takarmányozásuk során a fajra jellemző biológiai igényt ki kell elégíteni.
(2) A macska és eb kivételével a kedvtelésből tartott állatot a HÉSZ K-T övezetébe sorolt 
temető terület övezetétől számított 50 méteren belül tilos tartani.

Lehota Vilmos
A  további  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  nem  lévén  a  megfogalmazott 
módosító indítványokat tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.  

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

     114/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az állattartási rendelet tervezethez bizottsági üléseken megfogalmazott 
és ismertetett módosító indítványokat és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  a  módosításokkal  a  rendelet-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
11/2010.(VI.25.) sz. rendelete

az állattartás helyi szabályairól 

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )



4. napirend
Javaslat az a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 9/2008. (IV. 24.) számú 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

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

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

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

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén, 
rendeletalkotásra  kérte  a  Képviselő-testületet,  aki  a  rendeletmódosítással  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzatának
12/2010.(VI.25.) sz. rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés helyi rendjéről szóló
9/2008. (III.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend
Javaslat a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 18/2008. (V. 30.) számú 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  a  rendelet-tervezetek  előkészítése  során  egyeztetést  folytatott  a 
tulajdonközösségi  társulás  által  érintett  önkormányzatok  jegyzőivel,  beleértve  a  gesztor 
önkormányzat,  Monor  Város  jegyzőjét  is.  Mindhárom  módosítási  javaslat,  ami  Gombán 
megalkotásra kerülhet,  2010. október 1. napján léphet hatályba. Ellenben a közúthálózat, a 
helyi  közutak felbontását  érintő probléma és ennek szankcionálására  tett  javaslat  esetén a 
hatályba lépést 20l0. július l. napjával javasolta.



Ismertette, hogy a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló rendelet-tervezet 20/A-20/
D §-ig terjedő szakaszban az egységes fogalomhasználat  érdekében célszerű Polgármesteri 
Hivatalt,  Polgármestert  és  Önkormányzatot  egyetlenegy  fogalommal  a  „  helyi  közút 
kezelőjével  „   helyettesíteni.  Előterjesztői  módosító  indítványként  a  köztisztaságról  és  a 
környezetvédelemről szóló rendelet-tervezet 2l/A § (l) bekezdéséből az „egymást követően 
több alkalommal is kiszabható„ szövegrész törlését javasolta. Továbbá javasolta a 21/A. § (5) 
bekezdés  szövegének  módosítását  az  alábbiak  szerint:  „A  pótdíj  alapját  képező 
csatornahasználati  díj  megfizetését  a  közmű  üzemeltetője  2011.  március  31-ig  a  rendelet 
hatályba lépésétől a pótdíj megállapításának időpontjáig írja elő. 2011. április 1-től a közmű 
üzemeltetőjének  a  csatornahasználati  díj  visszamenőleges  megállapítására  6  hónapos 
időtartamra van lehetősége.”  

A rendelet-tervezet 5 §-a két bekezdésre bomlana az alábbiak szerint:
5. § (1) Ez  a  rendelet  a  (2)  bekezdésben  foglalt  kivétellel  2010.  október  1.  napján  lép 
hatályba. 
(2) E rendelet (1)-(2) §-ai 2010. július 1. napján lépnek hatályba.

 
A szervezett  köztisztasági  szolgáltatásokról  szóló  rendelet-tervezet  l5/A  §  (l)  bekezdéséből 
kikerülne az „ az egymást követően több alakalommal is kiszabható „ szövegrész. 
A  (4)  bekezdés  szövegezése  az  alábbiak  szerint  módosulna:  „  A  pótdíj  alapját  képező 
csatornahasználati  díj  megfizetését  a  közmű  üzemeltetője  2011.  március  31-ig  a  rendelet 
hatályba lépésétől a pótdíj megállapításának időpontjáig írja elő. 2011. április 1-től a közmű 
üzemeltetőjének  a  csatornahasználati  díj  visszamenőleges  megállapítására  6  hónapos 
időtartamra  van  lehetőség,  kivéve  az  illegális  rákötés  esetét,  amely  esetben  a 
csatornahasználati  díj  visszamenőleges  megállapítására  maximum  5  éves  időszakra  van 
lehetőség.  A rendelet-tervezet  3 §-a az alábbiak szerint  módosulna: „  Ez a rendelet   2010. 
október 1. napján lép hatályba „.

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

Erdélyi Zsolt
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezeteket tovább tárgyalásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

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

Szegedi Csaba
A Pénzügyi Bizottság álláspontját ismertette, mely szerint a bizottság a rendelet-tervezeteket a 
módosításokkal együtt elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tasi Péter
Javasolta, hogy a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló rendelet-tervezet  20/D. §-a 
(6) bekezdéssel kerüljön kiegészítésre az alábbi szövegezéssel: „ Amennyiben a kivitelező a 
helyreállítási  kötelezettségét  elmulasztja,  a  mulasztás  miatt  bekövetkezett  károkért  teljes 
kártérítési felelősséget visel.”



Lehota Vilmos
További hozzászólás  nem lévén a köztisztaságról  és a környezetvédelemről  szóló rendelet 
módosításának  tervezetéhez  megfogalmazott  és  ismertetett  előterjesztői  módosító 
indítványokat tette fel szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

     115/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  köztisztaságról  és  környezetvédelemről  szóló   rendelet 
módosításának  tervezetéhez  megfogalmazott  és  ismertetett 
előterjesztői módosító indítványokat és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy aki  a  köztisztaságról  és  a  környezetvédelemről  szóló  rendelet  módosításának 
tervezetéhez megfogalmazott alpolgármesteri módosító indítványt elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     116/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  köztisztaságról  és  környezetvédelemről  szóló   rendelet 
módosításának  tervezetéhez  megfogalmazott  alpolgármesteri 
módosító indítványt és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a köztisztaságról és a környezetvédelemről 
szóló 18/2008. (V.30.) számú rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
13/2010.(VI.25.) sz. rendelete

a köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló
18/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )



Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  szervezett  köztisztasági  szolgáltatásokról  szóló  19/2003.  (XI.27.)  számú 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
14/2010.(VI.25.) sz. rendelete

a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló
19/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló 15/2008. (V.30.) 
számú önkormányzati rendelet-tervezet szövegét a módosításokkal elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
15/2010.(VI.25.) sz. rendelete

az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló
15/2008. (V.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

6. napirend
Javaslat  a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) számú

rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A 
véleményező bizottság elnökének hozzászólását kérte.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat.  További  hozzászólás  nem  történt.  Aki  a  rendelet 
módosításával egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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



Gomba Község Önkormányzatának
16/2010.(VI.25.) sz. rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
4/2008. (II.01.) számú rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

7. napirend
Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

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

Erdélyi Zsolt
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  a  határozati  javaslatot  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     117/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatal  főzőkonyháján 
alkalmazott  nyersanyagnormát  és  étkezési  térítési  díjakat 
nem kívánja módosítani. 



2. A Képviselő-testület  felkérte  a polgármestert,  hogy a 2011. 
évi  költségvetési  koncepció  előkészítésekor  az  étkezési 
térítési  díjak felülvizsgálatának szükségességéről döntsön, s 
amennyiben  indokoltnak  tartja,  úgy  a  módosító  rendelet 
tervezetét legkésőbb a 2010. évi utolsó ülésen terjessze elő. 

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

8. napirend
Tájékoztató a közpénzekből civil szervezeteknek nyújtott támogatások 

elszámolásának belsőellenőrzéséről

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A 
bizottságok elnökeinek véleményét 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. A belső ellenőrzési  jelentéssel  kapcsolatban 
elmondta, hogy a bizottság a szabályozást nem látja hasznosnak. Az év végi határidő 2010. 
december 3l., a javaslat, hogy ekkor kerüljön a Képviselő-testületi ülés napirendjére a rendelet 
előkészítése.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén, 
kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

/ 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:

     118/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  2010.  évi  belsőellenőrzés  keretében  a  közpénzekből  civil 
szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzéséről 
készült belsőellenőri jelentésről szóló tájékoztatót, továbbá a jelentés 
megállapításaira  készített  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.



1. A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített 
intézkedési tervet jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy döntéséről a 
határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésé-
vel tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Ta-
nácsadó Kft vezetőjét  az intézkedési terv véleményezése céljá-
ból.

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

9. napirend
Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2009/2010. nevelési év feladatainak végrehajtásáról

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

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

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

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

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

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság a beszámolót szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívül további hozzászólás nem lévén, az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot tette fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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



     119/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2009/2010-es nevelési évről szóló beszámolót 
és azt elfogadta.  

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

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

10. napirend
Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves 

értékelésének jóváhagyására

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

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  véleményezte.  A 
véleményező bizottság elnökének hozzászólását kérte.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményen kívül további hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a Gólyafészek 
Óvoda  minőségirányítási  program  éves  értékeléséről  szóló  tájékoztatót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     120/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek  Óvoda   minőségirányítási  program  éves  értékeléséről  szóló 
intézményvezetői tájékoztatót, és azt elfogadta.  

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

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



11. napirend
Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési évének előkészítéséről

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

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván fűzni.

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

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

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

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményen kívül további hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a Gólyafészek 
Óvoda 2010/2011-es nevelési év előkészületeiről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     121/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1. Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gólyafészek Óvoda  2010/2011-es nevelési év előkészítéséről készült tájékoztatót, 
és azt elfogadta.  

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

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



12. napirend
Egyebek

Javaslat a Monor és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep
Tulajdonközösség tárulási megállapodásának módosítására

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

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

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

Fodor Béla
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  10  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     122/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Monor  és 
Térsége  Társult  Települések  Szennyvízcsatorna  és  Tisztítótelep  Tulajdonközösség 
társulási megállapodásának módosítására irányuló javaslatot és az alábbi döntést hozta:

1.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  társulási  megállapodás 
módosítását  a  döntést  előkészítő  tervezetben  foglaltak  szerint  az  önkormányzat 
nevében aláírja.

Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester



Javaslat a polgármester részére jutalom megállapítására

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének  előkészítésekor  hozott  a 
képviselő-testület döntést a polgármesteri illetmény megállapítására. Döntésekor figyelembe 
vette, hogy a polgármester 2010. január 1-től az adózási jogszabályok változására tekintettel 
nem kérte a költségátalány megállapítását a Képviselő-testülettől. A pénzügyi bizottság ülésén 
az  erre  vonatkozó  nyilatkozatát  írásban  is  benyújtotta.  A  költségátalány  éves  összege  a 
minimum összeggel (tehát az alkalmazottnál alacsonyabb, 20 %-os szorzóval)  számolva is 
meghaladta volna az 1 millió forintot. 

A  költségvetési  rendelet  megalkotását  előkészítő  bizottsági  ülésen  javasolta,  hogy  a 
Képviselő-testület  a  Pttv.  4/A  §  (1)  bekezdés  felhatalmazásával  élve  állapítson  meg  a 
polgármester  részére  a  2010.  évi  költségvetésben  580 ezer  forintos  jutalomkeretet.  Ennek 
alapján  került  a  személyi  juttatás  és  munkaadókat  terhelő  járulékok  előirányzatán  belül 
betervezésre  bruttó 580 e Ft,  mely megközelítően egy havi bruttó illetménynek megfelelő 
jutalom és járulékai kifizetését biztosítja. 

Lehota Vilmos
Tasi Péter alpolgármester úrnak adta át a szót.

Tasi Péter
Kérdezte  az  előterjesztéssel  kapcsolatos  véleményeket,  hozzászólásokat.  Hozzászólás  nem 
lévén kérte, hogy aki a Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     123/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Pénzügyi  Bizottság  Elnökének   polgármesteri  jutalom  megállapítására 
vonatkozó javaslatát és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  -  az  önkormányzat  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatának  4/A.  §  (1)  bekezdésében  rögzített 
munkáltatói  jogkörében  eljárva  Lehota  Vilmos  polgármestert  -  a 
2010.  év  I.  félévében  végzett  lelkiismeretes  munkájának 
elismeréseként - egy havi bruttó illetményének megfelelő összegű 
jutalomban részesíti. 
2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  jutalom 
számfejtéséről, s a nettó összegnek a polgármester folyószámlájára 
utalásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szegedi Csaba  a Pénzügyi Bizottság elnöke



Lehota Vilmos
A sportpálya kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy terület vásárlására van szükség. A 
717/1.,  717/2.  és  a  717/3.  hrsz.-ú  ingatlanok  vonatkozásában  tárgyalásokat  folytatott  a 
tulajdonosokkal. A 7l7/l.  hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival meg tudott  egyezni.  A másik két 
ingatlan tulajdonosainak még nem sikerült döntést hozniuk.
Javasolta,  hogy  mindhárom  ingatlan  vonatkozásában  ugyanannyi  m2  ár  mellett  kerüljön 
elfogadásra fedezet.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a sportpálya közcélra kerülne kialakításra. Az 500 Ft/m2 árat magasnak 
tartja.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  a  717/1.  hrsz.-ú  ingatlan  vásárlására 
vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     124/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
gombai 717/1 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az ½ tulajdoni arányban Kosiba Istvánné és ½ 
tulajdoni  arányban  Babinszki  Jánosné  tulajdonát  képező  gombai 
717/1 hrsz-ú, 1126 m2 területű ingatlant 563.000 forintos vételáron 
történő megvásárlását határozza el.  

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására, s a szükséges földhivatali eljárások kezdemé-
nyezésére.

3. A Képviselő-testület a 717/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a fede-
zetet a költségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen terve-
zett 2,6 millió forint céltartalék terhére jelöli meg. 

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

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a 717/2. hrsz.-ú ingatlan vásárlására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.



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

     125/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
gombai 717/2 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az 1/1 tulajdoni arányban Tóth Lajos tulajdonát képező 
gombai  717/2 hrsz-ú, 1007 m2 területű ingatlant 503.500 forintos vételáron 
történő megvásárlását határozza el.  

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására, s a szükséges földhivatali eljárások kezdeményezésére.

3. A Képviselő-testület a 717/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a fedezetet a költ-
ségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen tervezett 2,6 millió forint 
céltartalék terhére jelöli meg. 

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

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a 717/3. hrsz.-ú ingatlan vásárlására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     
126/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
gombai 717/3 hrsz-ú ingatlan vásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület az 1/1 tulajdoni arányban Tóth György tulajdonát képező 
gombai  717/3 hrsz-ú, 1151 m2 területű ingatlant 575.500 forintos vételáron 
történő megvásárlását határozza el.  

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására, s a szükséges földhivatali eljárások kezdeményezésére.

3. A Képviselő-testület a 717/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására a fedezetet a költ-
ségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen tervezett 2,6 millió forint 
céltartalék terhére jelöli meg. 

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



Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a Polgármesteri  Hivatal  mögötti  nádastó kotrási  munkáinak elvégzésére a 
Laczkó Team Kft.  2.761.875.-Ft.  összegben adott  árajánlatot.  Kérte,  hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     
127/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Polgármesteri Hivatal mögötti nádastó tisztítására előterjesztett javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal mögötti nádastó tisztí-
tására a Laczkó Team Kft által tett bruttó 2.761.875 forintos árajánlatot és fel-
hatalmazza a polgármestert a munkálatok megrendelésére.

2. A Képviselő-testület  a nádastó tisztítására  az iskola által  visszautalt  összeg 
terhére céltartalékként tervezett focipálya-építés 3.974 e Ft-os fedezetét jelöli 
meg. 

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

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Laczkó Team Kft. a Bercsényi utca meghosszabbítására 60.000.-Ft + 25 % 
ÁFA  összegben  adott  árajánlatot.  Kérte,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     
128/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Bercsényi  utca  meghosszabbítására  előterjesztett  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  elfogadja a község belterületén a Bercsényi  utca meg-
hosszabbításaként bevágás készítésére a domboldalon kitermelt anyag helyszí-
ni elterítésével a Laczkó Team Kft által tett bruttó 60.000,- Ft + 25 % ÁFA 
összegű nehézgép szállítás költségét tartalmazó árajánlatot és felhatalmazza a 
polgármestert a munkálatok megrendelésére.

2. A Képviselő-testület a kiadás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

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



Szegedi Csaba
A településközponti  tervbemutatással  kapcsolatban  javasolta,  hogy képviselő-testületi  ülés 
keretében  kerüljön  tárgyalásra,  hogy  milyen  ütemben,  mennyi  pénzt  kellene  rászánni. 
Elmondta, hogy fontosnak tartja a foci pálya kialakításának kérdése ügyében határozni. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy valóban meg kellene határozni egy sorrendet, egy ütemtervet. A következő, 
július  hónapban  megtartandó  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésre  fog  javaslatot,  illetve 
árajánlatokat hozni, amely a sportpálya kialakítására szól.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint szükség lenne vázlatos nagyságrendi költségekre.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki egyetért 
azzal,  hogy  a  településközponti  tervhez  kapcsolódó  munkálatok  ütemezésének 
vonatkozásában a soron következő ülésen döntsenek, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     129/2010. /VI.24./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
településközpont  tervezése  során  megtartott  tervbemutatót  követően 
megfogalmazott képviselői indítványt és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő testületi 
ülésre tegyen javaslatot a településközponti  tervhez kapcsolódó munkálatok 
ütemezésére és kérjen költségbecslést a tervezőktől. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 19.16 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester


