
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
17/2010. (VIII.23.) számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. 
((II.05.) számú képviselő-testületi rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok:        
139/2010.  (VIII.19.) számú határozattól     144/2010. (VIII.19.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  augusztus  19. 
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.  Megállapította, 
hogy az ülésen 6 képviselő megjelent. Tasi Péter alpolgármester és Erdélyi Zsolt képviselő 
jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. Tóth József képviselő jelezte, hogy később 
érkezik.  Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése  határozatképes.  Javasolta  a 
meghívóban jelölt tárgysorozat elfogadását. Kérte, aki azzal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     139/2010. /VIII.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 
augusztus 19-i rendkívüli ülés napirendjét a meghívóban jelölt 
tárgysorozattal fogadta el.

A határozat végrehajtást nem igényel.

N A P I R E N D :

1.) Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előterjesztő: helyi választási iroda vezetője

2.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester

3.) Javaslat  a  KEOP  1.3.0.  kódszámú,  az  „  Ivóvízminőség-javítása”  címmel 
benyújtott pályázathoz érkezett hiánypótlás teljesítésére

Előterjesztő: polgármester
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4.) Javaslat  a  Kenyeres-kertben  megépítésre  kerülő  sportpálya  beruházási 
költségeinek fedezetére

Előterjesztő: polgármester

5.) Tájékoztató a Deési Pál utcai járdaépítéshez szükséges építőanyagokra érkezett 
árajánlatról

Előterjesztő: polgármester

6.) Tájékoztató  a  „Vasbetonvázas,  zöldtetős  rendezvényház  építése  Gomba 
Községben”  (KÉ-15985/2010)  tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás 
eredményének megállapításáról

Előterjesztő: polgármester

1. napirend
Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Kósa Erzsébet Anikó
A napirenddel  kapcsolatban  szóbeli  kiegészítésként  a  jegyzők  számára  megtartott  területi 
választási  értekezleten  elhangzottakat  ismertette.  A  helyi  választási  bizottság  póttagjainak 
Dobai Viktornét és Tóth Sándornét javasolta megválasztani.

Lehota Vilmos
Kérdezte a Képviselő-testület véleményét, hozzászólását. Hozzászólás nem lévén, kérte, hogy 
aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  a  szóbeli  kiegészítéssel  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     140/2010. /VIII.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

  Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  helyi 
választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és 
a következő határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási el-
járásról szóló  1997. évi C. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a választások során közreműködő helyi válasz-
tási bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja 
meg:

A helyi választási bizottság tagjai: Kalmár Imréné
Opovszki Zoltán

  Dr. Pénzes János
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A helyi választási bizottság póttagjai: Dobai Viktorné
Tóth Sándorné

2. A Képviselő-testület felkéri a helyi választási iroda vezetőjét, hogy a 
helyi  választási  bizottság  1.  pont  szerint  megválasztott  tagjait  és 
póttagjai  a  döntésről  tájékoztassa  és  kezdeményezze  a  bizottság 
alakuló ülésének megtartását.

Határidő: 2010. augusztus 23. 
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

2. napirend
Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.05.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos véleményeket, hozzászólásokat kérdezte.

Szegedi Csaba
Véleményezte,  hogy az  előterjesztés  mindenki  számára  áttekinthető.  A rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta.

/ Időközben Tóth József képviselő megérkezett /

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

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:

Gomba Község Önkormányzatának
17/2010.(VIII.23.) 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 a KEOP 1.3.0. kódszámú, az „ Ivóvízminőség-javítása” címmel benyújtott 

pályázathoz érkezett hiánypótlás teljesítésére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program 
támogatási  rendszerében  benyújtott  „  A  lakosság  egészséges  ivóvízzel  való  ellátása  – 
Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken „ című, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0020 

4



jelű  pályázatának  jogosultsági  ellenőrzése  megkezdődött.  A  Fejlesztési  Igazgatóság  a 
pályázatban hiányosságokat talált és hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot. Igazolni kell, 
hogy az I. fordulóban vállalt saját forrás összege milyen módon lesz biztosítva. 

Kérdezte  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  a  Képviselő-testület  véleményét,  hozzászólását. 
Hozzászólás  nem lévén,  kérte,  hogy aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     141/2010. /VIII.19./ 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  I.  fordulójában 
vállalt  saját  forrás  biztosítására  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  I.  fordulójában  vállalt  saját  forrás  összegére  az  EU Önerő 
Alaphoz pályázatot nyújt be.   

2. A Képviselő-testület - amennyiben az önkormányzat nem nyeri el a tá-
mogatást  az  EU  Önerő  Alapból  -  az  I.  fordulójában  szükséges 
2,400.000,- Ft önerőt saját forrásból biztosítani fogja.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  4. napirend
Javaslat a Kenyeres-kertben megépítésre kerülő sportpálya beruházási költségeinek 

fedezetére

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a Kenyeres-kertben a nádastó tisztításával  párhuzamosan megkezdődött  a 
labdarúgó pálya  építésének előkészítése is.  A pálya  alapjaként  szolgál  az útfelújítás  során 
feleslegessé vált- szegélytükrökből elszállított – és itt deponált kő és föld. Jelen állapotában a 
labdarúgó  pálya  területe  egy  sík  földterület.  Műszakilag  indokolt  a  terület  geotextíliával 
történő terítése, majd erre a labdarúgó pálya füvesítése előtt egy szivárgó réteg kialakítása. 
Csak az így előkészített alapra kerülhet rá a labdarúgó pálya megfelelő füvesítését biztosító 
termőföldréteg, illetve a szükséges locsolószerkezet. A megfelelő minőségű sportterület csak 
akkor  alakulhat  ki,  ha  a  füvesítés,  a  fű  vetését  követő  locsolás,  a  locsoláshoz  szükséges 
infrastruktúra kiépítésre kerül. Javasolta, hogy a pálya kialakításának költségvetési fedezetét a 
Képviselő-testület 2.843 e Ft-ban biztosítsa.
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A negyedik napirendi pont felfüggesztésre került és a hatodik napirendi pont „ Tájékoztató a 
„Vasbetonházas,  zöldtetős  rendezvényház  építése  Gomba  Községben”  (KÉ-15985/2010) 
tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítására”  napirendi  pont 
tárgyalására került sor.

6. napirend
Tájékoztató a „Vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése 

Gomba Községben” (KÉ-15985/2010) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapításáról

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  „Vasbetonvázas,  zöldtetős  rendezvényház  építése  Gomba  Községben” 
tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslat alapján az 
eljárás eredményes. Ismertette az érdemi döntésre vonatkozó javaslatokat.

I. sz. részajánlat, „építészet: alapozás és földmunkák, tartószerkezetek építése (vasbeton pil-
lérváz, főtartók, födémek), ágyazatépítés, vízszigetelési, hőszigetelési és tetőfedési munkák, 
homlokzati falak építése, külső nyílászárók elhelyezése” 
A Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb, 
érvényes  ajánlatot  az  I.  sz.  részajánlatra  az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő  és 
Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő adta 750 pontszámmal.

II. sz.  részajánlat:  „belső válaszfalak, nyílászárók, fal és padló burkolatok, álmennyezetek 
építése, ipari padló készítése, felületképzés, festés-mázolás” 
A Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb, 
érvényes  ajánlatot  az II.  sz. részajánlatra az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és 
Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő adta 750 pontszámmal.
A BRIA-INTER Kft. (1188 Budapest, Nagykőrösi út 73.) ajánlata  érvénytelen a Kbt. 88. § 
(1)  bek.  e)  pontjára  hivatkozással.  A  Kbt.  88.  §  (6)  bekezdése  alapján  ha  az  ajánlat 
érvénytelen az ajánlatkérőnek nem kell a bírálati szempont szerint az ajánlatot értékelnie.

III. sz. részajánlat, épületgépészeti munkák: külső közművek építése, csapadékvíz elvezetése, 
tüzivíz, ivóvíz és szennyvíz hálózatok építése, gázellátás, központi fűtés szerelése” 
A Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb, 
érvényes ajánlatot az III. sz. részajánlatra az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és 
Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő adta 682 pontszámmal.
A második legkedvezőbb ajánlatot a Thermik Plus Kft. adta 646.57 pontszámmal.

IV. sz. részajánlat, épületelektromos munkák: külső elektromos bekötés, belső elektromos há-
lózat szerelése” 

A Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb, 
érvényes ajánlatot az IV. sz. részajánlatra az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és 
Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő adta 721.45 pontszámmal.
A második legkedvezőbb ajánlatot a Fluxus Kft. adta 708 pontszámmal.

V. sz.  részajánlat,  Gomba Község közétkeztetési  funkcióit  ellátó,  400 adagos főzőkonyha 
konyhatechnikai eszközeinek szállítása, beszerelése, üzembehelyezése”
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A Bíráló Bizottság álláspontja az, hogy ajánlatkérő számára az összességében legkedvezőbb, 
érvényes  ajánlatot  az V. sz.  részajánlatra  az Agrikon-Alfa Kft.   (6000 Kecskemét,  Külső-
Szegedi út 136.) adta 750 pontszámmal.

/ Időközben Tóth József képviselő távozott /

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy az összkeret a rendezvényház első ütemére mekkora nagyságrendű?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az összkeret nettó ll5 millió forint volt. 131.930.000-Ft a költségvetési keret. 
Az étkeztetés  olyan  ÁFA köteles  tevékenység,  aminek  a  beruházási  ÁFÁ-ját  vissza  lehet 
igényelni. 

Lehoczki Zoltán
Kérdezte, hogy egy ajánlat esetén olyan lehetőség is van-e, hogy azt ne fogadják el?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy lehet mondani, hogy nem fogadják el. 

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén elfogadásra javasolta  a 
Bíráló Bizottság határozati javaslatát. Aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     142/2010. /VIII.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 
„vasbetonvázas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” tárgyú, egy-
szerű közbeszerzési  eljárás eredményére adott Bíráló Bizottsági javaslatot,  mely 
alapján az eljárás eredményes.

2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy

a)  az eljárás eredményéről szóló Összegezést készíttesse el, az eljárás eredmé-
nyét  a  2010. augusztus  23-án 11.00 órakor  tartandó eredményhirdetési  idő-
pontban hirdesse ki,

b) az  eljárás  eredményéről  szóló  tájékoztató  Közbeszerzési  Értesítőben  történő 
megjelentetéséről gondoskodjon,

c) az „építészet: alapozás és földmunkák, tartószerkezetek építése (vasbeton pil-
lérváz, főtartók, födémek), ágyazatépítés, vízszigetelési, hőszigetelési és tető-
fedési munkák, homlokzati  falak építése, külső nyílászárók elhelyezése” tár-
gyú, I. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesz-
tő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 60.990.962.-
Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg. 
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d) a „belső válaszfalak, nyílászárók, fal és padló burkolatok, álmennyezetek építé-
se, ipari padló készítése, felületképzés, festés-mázolás” tárgyú, II. sz. részaján-
lat  tekintetében  az  EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő  és  Építőipari 
Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 18.080.028.-Ft + Áfa összegű 
vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

e) az „épületgépészeti munkák: külső közművek építése, csapadékvíz elvezetése,   
tüzivíz, ivóvíz és szennyvíz hálózatok építése, gázellátás, központi fűtés szere-
lése” tárgyú,  III. sz. részajánlat tekintetében az  EB HUNGARY INVEST In-
gatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevővel a 
18.846.317.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szeptember 14-én 
kösse meg.

f) az „épületelektromos munkák: külső elektromos bekötés, belső elektromos há-
lózat szerelése elnevezésű IV. sz. részajánlat tekintetében az EB HUNGARY 
INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) aján-
lattevővel a 9.421.824.-Ft + Áfa összegű vállalkozási szerződést 2010. szep-
tember 14-én kösse meg.

g) a  „Gomba  Község  közétkeztetési  funkcióit  ellátó,  400  adagos  főzőkonyha   
konyhatechnikai eszközeinek szállítása, beszerelése, üzembehelyezése” tárgyú, 
V. sz. részajánlat tekintetében az Agrikon-Alfa Kft.  (6000 Kecskemét, Külső-
Szegedi út  136.) ajánlattevővel  a 4.998.016.- Ft + Áfa összegű vállalkozási 
szerződést 2010. szeptember 14-én kösse meg.

Határidő:    értelemszerű
Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

A  „ Tájékoztató a „Vasbetonházas, zöldtetős rendezvényház építése Gomba Községben” 
(KÉ-15985/2010) tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása” 
napirendi pont tárgyalása után ismét a negyedik napirendi pont tárgyalására tért vissza a 

Képviselő-testület.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a napirendi  ponttal  kapcsolatos  további  véleményeket.  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:

     143/2010. /VIII.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenyeres-
kertben  megépítésre  kerülő  sportpálya  beruházási  költségeinek  fedezetére 
vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenyeres- 
kertben megépítésre kerülő labdarugó pálya költségeinek fedezete-
ként jelöli meg 
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a. a pályaépítésre a 127/2010. (VI.24.) sz. határozat végrehajtását 
követően céltartalékban maradó 1.212 e Ft-ot,

b. az önkormányzati szabad pénzeszközök lekötéséből származó 
kamatbevételből 673 e Ft-ot,

c. a költségvetésben egészségház pályázati önerő jogcímen terve-
zett 2,6 millió forint céltartalék terhére 958 e Ft-ot.

2. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  határozat  1) 
pontjában rögzítetteknek megfelelően a soron következő előirányzat 
módosítás  alkalmával  a  kiemelt  előirányzatok  átcsoportosításáról 
gondoskodjon.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1) pont-
ban biztosított fedezet terhére a labdarugó pálya létesítéséhez szük-
séges alapanyagokat és kivitelezési munkákat megrendelje.

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

    5. napirend
Tájékoztató a Deési Pál utcai járdaépítéshez szükséges építőanyagokra érkezett 

árajánlatról

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Kavics  Beton  Kft.-től  érkezett  árajánlat  a  járdaépítéshez  szükséges 
építőanyagokra.  Kérdezte  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  véleményeket.  Hozzászólás  nem 
lévén,  kérte,  hogy  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     144/2010. /VIII.19./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  -  megismerve  a  Kavics 
Beton  Kft  járdaépítéshez  szükséges  építőanyagokra  érkezett  árajánlatát  - 
megtárgyalta a Deési Pál utcai járdaépítésre és a Gombai úti forgalomcsillapító 
küszöbök  meglévő  járdával  történő  összekötésére  vonatkozó  javaslatot  és  a 
következő határozatot hozta:

1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kavics Beton Kft-
től  megrendelje  a  szükséges  építőanyagokat  az  árajánlatban  meghatározott 
nettó 479.700,- Ft + ÁFA értéken.

2. A képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott építőanyagok bruttó 600 ezer 
forintos  értékén  túl  az  általános  tartalék  terhére  biztosítja  a  szállításhoz 
szükséges raklap költségének és a szállításnak a fedezetét is.

Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  Kalmár  Kitti  és  Herkules  Zoltán  –  meghatalmazottjuk  útján  – 
településrendezési  szerződés  megkötését  kezdeményezték  a  0166/61.  hrsz-ú  ingatlanra 
vonatkozóan.  A  tóparti  ingatlan  belterületbe  vonása  ügyében  a  szerződés-tervezet  a 
képviselők  részére  kiküldésre  került.  Javasolta,  hogy  az  ügy  a  szeptember  09.  napján 
megtartandó ülésen kerüljön tárgyalásra.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 19.53 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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