
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. július 15-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:        
130/2010.  (VII.15.) számú határozattól     137/2010. (VII.15.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 15. napján 
18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli 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.  Szabó Gyula képviselő 
jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes. 

Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  kibővítését,  aszerint,  hogy  a  településközpont 
tervezési  munkáinak  folytatásához  a  településközponti  buszmegálló  helyének  terv  szerinti 
kijelölését az ülés tárgysorozatának 6. pontjaként tárgyalja a Képviselő-testület. 
Aki a módosított napirendet elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

     130/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2010.  július  15-i 
rendkívüli  ülés  napirendjét  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  kibővítésével 
fogadta  el,  tekintettel  arra,  hogy  a  településközpont  tervezési  munkáinak 
folytatásához  a  településközponti  buszmegálló  helyének  terv  szerinti 
kijelölését  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.) Javaslat a település forgalomtechnikai övezeti lehatárolására

Előterjesztő: polgármester

2.) Javaslat az V. útfelújítási ütem tartalmi módosítására

Előterjesztő: polgármester

3.) Javaslat a Gombai úti és az Ibolya utcai csapadékvíz elvezetésre

Előterjesztő: polgármester
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4.) Javaslat a köztemetőben indokolt tereprendezési munkákra

Előterjesztő: polgármester

5.) Javaslat az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat  forrásbiztosítá-
sára

Előterjesztő: polgármester

6.) Javaslat  a  településközpont  tervezési  munkáinak folytatásához  a  településköz-
ponti buszmegálló helyének terv szerinti kijelölésére

Előterjesztő: polgármester

1. napirend
Javaslat a település forgalomtechnikai övezeti lehatárolására

Lehota Vilmos
Javasolta  a  kiküldött  vázlattervezet  elfogadását.  Elmondta,  hogy  a  lakó-pihenő  övezet 
önmagában is tartalmaz súlykorlátozást, viszont a hulladék, tüzelő és építőanyag szállításnál 
nincs  megkötve  semmilyen  súlykorlátozás.  Kérdezte  a  Képviselő-testület  véleményét  a 
tervezettel kapcsolatban.

Tasi Péter
Kérdezte,  hogy  a  Szőke  Ferenc  és  a  Völgy  utcában  nem inkább  „  lakó-pihenő  övezetet 
„ kellene kijelölni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Szőke Ferenc és a Völgy utcában várhatóan építkezések történnek még.

Tóth József
Kérdezte, hogy mi a teendő abban az esetben, ha építkezés közben megy tönkre a szegélykő?

Kósa Erzsébet Anikó
A kérdésre válaszként elmondta, hogy bizonyítani kell tudni az önkormányzatnak, hogy a kár 
az építkezéssel összefüggésben keletkezett..

Tóth József 
Kérdezte, hogy építkezés esetén nem lehet útpadka melletti betonozást előírni?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy építkezés esetén útpadka melletti betonozás előírása rendeleti szabályozási 
tárgykörbe tartozik. Rendelet esetén az építéshatóságnak azt kötelező betartatni. 

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  a  súlykorlátozás  ellenőrzésével  kapcsolatos  figyelemfelhívás  kerüljön 
kihelyezésre a településen.
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Lehota Vilmos
A kiküldött  határozati  javaslat 5. pontjának törlését  javasolta. Ezzel kapcsolatban rendelet-
tervezet kerül elkészítésre az elhangzottak szerint a súlykorlátozás miatt. 
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  4  pontos  határozati  javaslattal  egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

/ A szavazáskor Erdélyi Zsolt képviselő nem volt jelen /

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

     131/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
település forgalomtechnikai övezeti lehatárolására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a település közútjai állagának védelme ér-
dekében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a határozat mellékletét 
képező helyszínrajzon rögzítettek szerint határozza meg a település 
területén érvényes forgalmi rendet.
2. A Képviselő-testület a helyszínrajznak megfelelően lakó- pihe-
nő övezeteket jelöl ki és a „lakó- pihenő övezet”, „lakó- pihenő öve-
zet vége” elnevezésű jelzőtábla kihelyezését hagyja jóvá. 
3. A Képviselő-testület a helyszínrajznak megfelelően 30 km/h se-
besség meghatározással korlátozott sebességű övezeteket jelöl ki és 
a „korlátozott  sebességű övezet”  és „korlátozott  sebességű övezet 
vége” elnevezésű jelzőtábla kihelyezését hagyja jóvá.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jel-
zőtáblák  kihelyezése  érdekében  a  szükséges  intézkedéseket  tegye 
meg. 

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend
Javaslat az V. útfelújítási ütem tartalmi módosítására

Lehota Vilmos
Kérdezte a napirenddel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy egy utólagos térképen kerüljön bejelölésre, hogy az utcaszakaszok burkolat 
felújítása hogyan történt és kerüljön publikálásra.
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Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     132/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
útfelújítás V. ütemének tartalmi módosítására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  az  V.  számú  ütemre  érvényes  vállalkozási 
szerződés 2. pontban foglaltak szerinti módosításával, továbbá a tel-
jesítési határidő 2010. augusztus 31-ében történő meghosszabbításá-
val egyetért. 

2. A Képviselő-testület az V. ütem szerződés módosítását kiterjeszti 
a) a Liliom utca IV. ütemben el nem végzett kátyúzási munkáira, 
b) továbbá az alábbi utcarészek burkolat-felújítására:

I.  az Akácfasor utca a Dózsa György utcától az újonnan 
elkészült útalapig,

II. a Bartók Béla utca vége a Demtsa Pál utcától,
III. a Dankó Pista utca a Petőfi  utcától  ~75 méter  hosszú 

vízszintes szakasza,
IV. a Kölcsey Ferenc utca vége a Vár utcától,
V. a Nefelejcs utca vége az Ibolya utcától,

VI. a Szőke Ferenc utca és
VII. a Völgy utca,

VIII. az Arany János utcában, a Kossuth téren (patika mögött) 
és  a  Kölcsey  Ferenc  utcában  lokális,  minden  esetben 
100 m2 alatti felület aszfaltozására.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az V. szá-
mú ütemre megkötött kivitelezési szerződés módosítását az önkor-
mányzat nevében aláírja.

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

3. napirend
Javaslat a Gombai úti és az Ibolya utcai csapadékvíz elvezetésre

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte. 
Hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kérte. Aki 
a határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  9  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     133/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az a 
Gombai  úti  és  az  Ibolya  utcai  csapadékvíz  elvezetésre  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gombai úton és az 
Ibolya úton összegyűlő csapadékvíz elvezetésének problémájára megoldását 
jelentő műszaki tartalommal a munkálatokat a Laczkó Team Kft-től megren-
delje. 

2. A Képviselő-testület a 1. pontban meghatározott munkálatok költségvetési fe-
dezetét - az árajánlatnak megfelelően - bruttó 544.313 Ft összeggel az általá-
nos tartalék terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt  elő-
irányzatainak szükséges módosításáról intézkedjen. 

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

4. napirend
Javaslat a köztemetőben indokolt tereprendezési munkákra

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte. 

Tóth József
Megjegyezte, hogy azon a részen vannak sírok.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy négy sírhely áthelyezéséről van szó. A hozzátartozók meg lettek kérdezve.

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:

     134/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
köztemető  tereprendezési  munkáira  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta.
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1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a köztemető terep-
rendezési munkálatait a Laczkó Team Kft-től megrendelje. 

2. A Képviselő-testület a 1. pontban meghatározott munkálatok költségvetési fe-
dezetét bruttó 375.000,- Ft összeggel az általános tartalék terhére biztosítja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés kiemelt  elő-
irányzatainak szükséges módosításáról intézkedjen. 

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

5. napirend
Javaslat az ivóvíz minőségjavítására benyújtásra kerülő pályázat  forrásbiztosítására

Lehota Vilmos
Kérdezte a napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat.

Kósa Erzsébet
Felhívta a Képviselő-testület figyelmét, hogy a határozati javaslatban vállalt 33.765.886.-Ft 
kötelezettség  az  egy normál  évi  költségvetés  közel  l0  %-át  képezi.  Kérte,  hogy a  döntés 
meghozásánál ezt a figyelmeztetést vegyék figyelembe.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy létezik részbeni támogatás is?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy ezzel kapcsolatban nincs tapasztalat.

További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  a  pályázat  az 
„ Ivóvízminőség-javítása „ című KEOP – 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján kerüljön 
benyújtásra, kézfelemeléssel jelezze.

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

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

     135/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
ivóvíz  minőségjavítására  benyújtásra  kerülő  pályázatra  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtsa be Gomba 
Község  Önkormányzatának  pályázatát  az „Ivóvízminőség-javítása”  című 
KEOP - 1.3.0 kódszámú pályázati kiírás alapján. 

2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 33.765.886,- Ft önerőt az EU 
Önerő Alapra történő pályázással biztosítja. 
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Határidő: 2010. október 4.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki egyetért azzal, hogy - amennyiben az önkormányzat 
nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból – úgy a szükséges önerőt más módon fogja 
biztosítani.

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

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

     136/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
ivóvíz  minőségjavítására  benyújtásra  kerülő  pályázat  forrásbiztosítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának az „Ivóvízmi-
nőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján elkészült 
pályázat önerejének biztosítása érdekében az EU Önerő Alaphoz pá-
lyázatot nyújt be.   

2. A Képviselő-testület - amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a tá-
mogatást az EU Önerő Alapból - a szükséges önerőt más módon bizto-
sítani fogja.

Határidő: 2010. október 4.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

6. napirend
Javaslat a településközpont tervezési munkáinak folytatásához a településközponti 

buszmegálló helyének terv szerinti kijelölésére

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte. 

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy van-e olyan indok, ami miatt az autóbuszmegálló áthelyezési javaslatát most 
kell elfogadni?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  egész  vázlattervet  akként  kell  tekinteni,  mint  annak  idején  egy 
településfejlesztési akciótervet. A jelenlegi „C” változat csak azért került a Képviselő-testület 
elé, hogy dönteni tudjanak, hogyan kerüljön továbbtervezésre a koncepcióterv.
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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,  l 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     137/2010. /VII.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
településközponti  buszmegálló  áthelyezésére  vonatkozó  szóbeli 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  elfogadja  a  Korzó  Tervezési  Stúdió  „C”  változatnak 
megfelelő  autóbuszmegálló  áthelyezési  javaslatát  és úgy határozott,  hogy a 
buszmegálló helyét a határozat 1. sz. melléklete szerint (Gomba településköz-
pont rendezése Koncepcióterv - C verzió) jelöli ki. 

2. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a döntésről a tervezéssel 
megbízott Korzó Tervezési Stúdiót értesítse.

Határidő: 2010. július 19.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Erdélyi Zsolt
A foci pálya kialakításának fontosságára hívta fel a figyelmet.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 20.04 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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