
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. szeptember 09-én megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
18/2010. (IX.10.)  számú rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. 
(II.05.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról 

Hozott határozatok:        
145/2010.  (IX.09.) számú határozattól     155/2010. (IX.09.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  szeptember  09. 
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 Dr. Schmidt Géza 
pénzügyi  szakértőt.  Megállapította,  hogy az  ülésen  5  képviselő  megjelent.  Fodor  Béla  és 
Lehoczki Zoltán képviselők jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Erdélyi Zsolt 
és  Szegedi  Csaba  képviselők  jelezték,  hogy  később  érkeznek.  Megállapította,  hogy  a 
Képviselő-testület ülése határozatképes. 

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

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

     145/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. szeptember 9-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 képvise-
lő-testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti idő-
ben történt fontosabb eseményekről

Előterjesztők: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

2.) Javaslat az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló  elfogadá-
sára

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
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3.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 5.) számú ön-
kormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4.) Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésről szóló jelentés alapján készített intézkedési terv 
elfogadására

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi és pénzügyi bizottságok

5.) Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: pénzügyi bizottság

6.) 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. 25. hét – 2010. 35. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, az ülést megelőző hét tekintetében az alábbi 
tájékoztatást adta:

- Németh  Tamás  kérelme  alapján  indított  eljárásban  a  szerződéskötés  előkészítése 
történik az Önkormányzat által megbízott ügyvéddel.

- A Kövál Zrt. és a HE-DO Kft. képviselői jelenlétében bejárták az V. és VI. ütem utcáit 
a műszaki átadás-átvételhez szükséges közszolgáltatói nyilatkozat miatt.

- Készül az öntözőkút felújítása a kialakítandó sportpálya mellett.
- A  rendezvényház  előkészítése  miatt  megkezdték  a  községfenntartáshoz  szükséges 

tárolók kialakítását a Kenyeres-kert melletti területen.
- A  kisiskolai  bérlőkkel  egyeztetésre  került  sor  a  rendezvényház  építésének 

előkészítésével,  valamint  elhelyezésük  lehetőségével  kapcsolatban.  A  bérlők 
megtekintették a Jókai u. 21. szám alatti önkormányzati ingatlant.

- A TEUT pályázati támogatás ügyében az önkormányzat újabb egy hónap halasztást 
kért  az  elszámolásra,  mert  az  előző,  már  jóváhagyott  halasztás  szerződésének 
módosítása még nem történt meg. Az új határidő: 2010. szeptember 30.
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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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     146/2010. /IX.09./ 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 az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének I.  félévi  teljesítéséről  szóló 
tájékoztatót valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét, mely szerint a bizottság az Önkormányzat 2010. 
évi  költségvetésének  I.  félévi  teljesítéséről  szóló  tájékoztatót  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé. 

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  Önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.

Szabó Gyula
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértőt, hogy a szakértői véleményt szóban egészítse ki.

Dr. Schmidt Géza
Elmondta,  hogy az  önkormányzat  2010.  I.  félévi  gazdálkodását  a  stabilitás  jellemezte.  A 
bevételi  kötelezettségek  teljesítése  összességében  megtörtént.  Várhatóan  év  végén  is  lesz 
bevételi  többlet.  Forrásonként  eltérő,  van  olyan,  ahol  kiesés  várható,  ez  nevezetesen  az 
iparűzési adó. A kiadási előirányzatok felhasználásánál maximális takarékosság érvényesült.

4



Az  önkormányzat  I.  félévi  gazdálkodását  bemutató  beszámoló  jelentés  pontos,  precíz,  a 
képviselő-testület  tagjai  számára  megfelelő  tájékoztatást  nyújt.  Az  előterjesztést  és  a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     147/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 
és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének I.  félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót az 1-7. sz. melléklet szerinti részletezés szerint 
elfogadja.

 
A határozat végrehajtást nem igényel.

3. napirend

Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II. 5.) számú önkor-
mányzati rendelet módosítására

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

Tóth József
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szabó Gyula
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet szintén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
kérte, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzatának
18/2010.(IX.10.) 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 )

4. napirend

Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésről szóló jelentés alapján készített intézkedési terv el-
fogadására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A  bizottsági 
álláspontokat kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Szabó Gyula
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Lehota Vilmos
A  véleményező  bizottságok  álláspontjain  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További 
hozzászólás  nem lévén,  kérte,  hogy aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     148/2010. /IX.09./ 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 pénzkezelésre, a pénztári 
rovancsra,  pénztárzárlatra,  a  kiadási  és  bevételi  bizonylatok 
alátámasztottságára vonatkozó - számviteli szabályok szerint végzett 
ellenőrzéséről  készült  belsőellenőri  jelentés  megállapításaira 
készített  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta.
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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. szeptember 17.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirend

Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi for-
dulójához történő csatlakozásra

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottság véleményét 
kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A Pénzügyi Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem 
lévén,  kérte,  hogy  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     149/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzata az Oktatási Minisztérium által kiírt 
Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához csatlakozik, ennek során:

1./ A képviselő-testület elfogadja a pályázati csomagban kiadott 
általános  szerződési  feltételeket  és  felhatalmazza  a  polgármestert, 
hogy az elfogadást  igazoló nyilatkozatot  az Oktatási  Minisztérium 
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya részére küldje meg.

2./ A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
pályázat közzétételéről gondoskodjon. 

Határidő: 2010. október 1. és folyamatos
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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6. napirend

E g y e b e k

Javaslat a településrendezési szerződés megkötésére a 0166/61. helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozóan

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

Tóth József
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Szabó Gyula
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. A bizottsági véleményeken kívül 
hozzászólás  nem  történt.  Aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     150/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 0166/61 helyrajzi  számú ingatlanra vonatkozó településrendezési 
szerződéssel kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a településrendezési szerződés megkötésére 
vonatkozó javaslatot elfogadja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mel-
lékletben foglalt szerződés tervezetet a beruházókkal egyeztesse, 
illetve a szerződést az önkormányzat nevében aláírja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 
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Petőfi utcai beadvány

Lehota Vilmos
A napirendi  ponttal  kapcsolatban ismertette,  hogy ami az út  lezárásához hozzájárulna egy 
jelenleg folyamatban lévő építéshatósági eljárás - a szabadtéri elárusítóhely kapcsán – az még 
nem záródott  le. Ennek a menetéről kell érdeklődni, olyan felvetéssel,  ami a beadványban 
szerepel, hogy ne legyen lezárva az utca alsó része. Amennyiben ez lehetséges a következő 
testületi ülésen erről már bővebb tájékoztatást tud nyújtatni, illetve előterjesztésben határozati 
javaslatot is.
Kérte a képviselő testületet,  fogadják el,  hogy a 20l0. szeptember  23. napján megtartandó 
testületi  ülésre  egy  előterjesztéssel  és  egy  válaszlevél  tervezettel  kerül  a  napirendi  pont 
tárgyalásra.

/ Időközben Szegedi Csaba képviselő megérkezett /

Tasi Péter
Kérdezte, hogy két hét múlva a közlekedéshatósági véleménye már megérkezik? 
Javasolta, hogy az Önkormányzat a jelen pillanatról adjon tájékoztatást.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy vázlatterv már lesz addigra, ami a közlekedéshatósági egyeztetésen átment.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta, hogy a levél akkor sem marad válasz nélkül, ha ezen a képviselő-testületi ülésen 
érdemi döntés nem születik, hiszen célszerű arról dönteni kell, hogy a szeptember 23. napján 
megtartandó képviselő- testületi ülés napirendjei között tárgyalásra kerüljön-e. A határozati 
javaslatról  minden  aláírót  tud  értesíteni  az  önkormányzat  a  határozat  kivonatának 
megküldésével.

Tóth Sándor
Megjegyezte, hogy a Petőfi Sándor utcában a súlykorlátozás jelenleg is érvényben van.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén elfogadták, hogy az ügy a szeptember 23. napján 
megtartandó  képviselő-testületi  ülésen  kerül  tárgyalásra.  Egyetért  azonban  azzal,  hogy  a 
jelenlegi információk birtokában válaszoljon az Önkormányzat a levélre. 

Tóth József
Elmondta, hogy a levélben leírtakból nem érzi úgy, hogy az utca lakosai ezzel a beadvánnyal 
szeretnék elérni, hogy egyirányú legyen az út.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a válaszlevél tervezetet a képviselők a testületi ülést követő héten, e-mailben 
meg fogják kapni, melyre visszajelzést kér és a módosításokkal, kiegészítésekkel kerül majd 
kiküldésre  a  Petőfi  utcai  lakosok  részére.  Kérte,  aki  ezzel  az  eljárással  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     151/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Petőfi  utcai  lakosok  helyi  önkormányzati  úttal  kapcsolatos 
beadványát és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a  beadványban  foglaltak  alapján  minden 
Petőfi utcai lakos részére tájékoztatást kíván nyújtani az utca je-
lenlegi helyzetéről, a korábban hozott döntésekről és a területtel 
kapcsolatos jövőbeni tervekről.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  önkor-
mányzat nevében a válaszlevelet fogalmazza meg, s azt a lako-
sok részére történő megküldés előtt - a jelen képviselő-testületi 
ülést követő héten - megismerés érdekében minden képviselő ré-
szére juttassa el e-mailben,  hogy a képviselőknek lehetőségük 
nyíljon a tervezett válasz véleményezésére.  

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Tájékoztatás a 466. helyrajzi számú ingatlan adásvétele kapcsán kialakult helyzetről

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

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

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

Szabó Gyula
Az Ügyrendi  Bizottság véleményét  ismertette,  mely szerint  a bizottság az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólásokat  kérdezte.  További  hozzászólás  a 
képviselők  részéről  nem  történt,  aki  a  határozati  javaslattal  egyetértett,  kézfelemeléssel 
jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     152/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 466 
helyrajzi  számú  ingatlan  adásvétele  kapcsán  kialakult  helyzetről  szóló 
tájékoztatást és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület javasolt intézkedések megtételét (a vevő felszólítás 
ellenére történő nemteljesítése estén elállás a szerződéstől) támogatja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,  hogy amennyiben a 
felszólítás ellenére a vevő nem tesz eleget vételár fizetési kötelezettségé-
nek, a szerződéstől való elállás iránt intézkedjen.

Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester 

Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét 
kérdezte.

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

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

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi 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 javaslat elfogadását kérte. Aki a határozati javaslatot 
elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

     153/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására vonatkozó javaslatot, 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület 2010. évi közfoglalkoztatási terv mó-
dosítására való javaslatot elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási terv mó-
dosítás kapcsán az állami foglalkoztatási szolgálattal, valamint 
a helyi szociálpolitikai kerekasztallal való egyeztetéssel kapcso-
latos – jogszabályban rögzített – feladatok végrehajtására intéz-
kedjék.

 
Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a TÖKT megállapodás módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendet  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  A  bizottsági  véleményeket 
kérdezte.

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

Szabó Gyula
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth Sándor
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  bizottsági  véleményeken  kívüli  hozzászólalásokat.  További  hozzászólás  nem 
lévén,  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  kérte.  Aki  a  határozati 
javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     154/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Társulás  társulási 
megállapodásának kiegészítésére  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi 
Társulás  társulási  megállapodásának  kiegészítését  tartalmazó 
megállapodást Gomba Község Önkormányzata képviseletében 
aláírja  a  határozat  mellékletében  szereplő  7.2.1.4  pontra 
vonatkozó tartalommal.

2./ A képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a Társulás 
Munkaszervezetét  -  a  megállapodás  módosításának 
előkészítése  érdekében  -  a  határozatban  foglaltakról 
tájékoztassa.

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

/ Időközben Erdélyi Zsolt képviselő megérkezett /

Javaslat az 533. helyrajzi számú út területének rendezésére

Lehota Vilmos
A napirenddel kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot a testületi ülés előtt kapták 
meg a képviselők. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos véleményeket, hozzászólalásokat kérdezte.

Tóth József
Megjegyezte, hogy külterületi út kerül belterületbe, ezzel kapcsolatban minden tevékenységet 
a Földhivatal rendez.
Lehet az a variáció is, hogy a kerítés marad, ahol van és m2 áron kerül megvásárlásra.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy ha azt  mondja  az  önkormányzat,  hogy kéri  a  kerítés  hátrébb helyezését, 
akkor a kerítés hátrébb helyezése után újra felméri a Földhivatal és azt a térképvázlatot tünteti 
fel meglévő állapotnak és azt jegyzi be. De amíg a kerítés hátrébbhelyezés nem történik meg, 
addig a telekrendezés nem valósul meg.

Szabó Gyula
Elmondta, hogy a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, mivel a téli hóeltakarítás sem 
egyszerű.
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Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati  javaslat elfogadását 
kérte. Aki a határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

     155/2010. /IX.09./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta 
az  533  hrsz-ú  út  rendezésére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 532 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosainál kezdeményezze a Rózsa utcai kerítés 
az úttól viszonyított 0,7 méterrel távolabb helyezését,  hogy a 
légvezetékes  közmű  oszlopai  az  utcafronti  kerítésen  kívül 
essenek.

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pont végrehajtását  követően a kerítés felmérése utáni állapot 
közhiteles  nyilvántartásba  történő  rögzítéséhez  az 
Önkormányzat nevében nyilatkozzon.

Határidő: az 1. pont tekintetében 2010. szeptember 17.
a 2. pont tekintetében értelemszerűen.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az éves munkatervben 2010. szeptember 23. napjára 
is van tervezve képviselő-testületi ülés, de ott a munkatervben nem szerepel napirend. Van 
azonban néhány döntés, melyről akkor kell határozatot hozni.

Erdélyi Zsolt
A rágcsáló irtás megoldásának fontosságára hívta fel a Képviselő-testület figyelmét.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 16.42 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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