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Képviselő-testületének

2010. szeptember 23. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
157/2010.  (IX.23.) számú határozattól     163/2010. (IX.23.) sz. határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  szeptember  23. 
napján 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy az ülésen 5 képviselő megjelent. Fodor Béla, Szabó Gyula és Szegedi Csaba képviselők 
jelezték, hogy később érkeznek. Tóth Sándor képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt 
venni. 
 
Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását.  Kérte,  hogy  aki  a  meghívóban 
szereplő tárgysorozatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     157/2010. /IX.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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

A határozat végrehajtást nem igényel.

N A P I R E N D :

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.) Választási ciklus értékelése

Előterjesztő: polgármester

3.) Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
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4.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tár-
sulási megállapodásának módosítására érkezett javaslatról

Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

5.) 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. 36. hét – 2010. 37. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, az ülést megelőző hét tekintetében az alábbi 
tájékoztatást adta:

-  2010.  szeptember  20-án,  hétfőn  megtörtént  a  rendezvényház  építés  előtti  munkaterület 
átadása, megkezdődött  az építési  munka először a földmunkával,  illetve a feltárásokkal.  A 
munka során találtak egy szikkasztó gödröt, illetve a mai nap folyamán egy pincét, ami pont 
az alapozási síkon van. Holnap reggel folytatódik az építés, ahol jelen lesz a statikus és az 
építész tervező is.
- A Szemere Huba utca l3. számmal szemközt az út széle beszakadt. A vis maior bejelentés a 
mai nap folyamán elküldésre került az illetékes helyekre.
- Szintén a vis maiorhoz kapcsolódóan megtekintésre  került  a terület  a Patay József utcai 
támfalépítés  miatt.  Itt  voltak  a  szakemberek,  hogy a  csökkentett  műszaki  tartalommal  mi 
valósítható meg a márciusban beadott vis maior igényben. Erről még a mai ülésen tárgyalnak 
az egyebek napirendi pontok között.
- 20l0. szeptember 20-án megtörtént a sportpálya öntözőrendszerének telepítése.
- A mai nap folyamán Monoron szennyvízcsatorna tulajdonközösség ülésén vettek részt, ahol 
tájékoztatást hallgattak meg arról, hogy még mindig el nem fogadott megállapodás módosítás 
miatt volt egy néhány kötelezettsége a közműt üzemeltető Kövál Zrt-nek. Gomba nem fogadta 
el  a  20l0.  évi  beruházási  tervet,  ettől  függetlenül  a  működéshez  szükséges  javításokat, 
karbantartásokat a közmű szolgáltatója elvégzi.

Kérdezte a képviselők véleményét, hozzászólását.

Tasi Péter
Ismertette, hogy egy Bercsényi utcai lakos közölte vele, hogy az útépítés során törték fel a 
kocsibejáróját és annak helyreállítása nem történt meg. Továbbá, hogy befolyik a kertjébe a 
víz.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy helyre lesz állítva minden úgy, ahogy volt. Megjegyezte, hogy a Bercsényi 
utcai lakos garázsa előtt lévő két betoncsík soha nem ért az aszfaltig. A fényképek megvannak 
a felújítás előtti állapotról. A legközelebbi betonozásnál megoldódik. 
Abban az ügyben, - hogy a lakos kertjébe befolyik a víz - egy államigazgatási eljárás van 
folyamatban két panaszos levél kapcsán.
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Tóth József
Megjegyezte, hogy a Bercsényi utca domboldalas terület, nagyon sok helyen keresztül folyik 
az úton a víz. Kérdezte, hogy az úttal kapcsolatban a kifizetés milyen mértékben történt meg?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy most van az utolsó két ütemnek a hitel lehívása.

Tóth József
Kérdezte, hogy mennyi időn belül kerül kifizetésre?

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy október  08-ára  került  a  hitel  lehívásra  és  október  l5.  a  számla  teljesítési 
határideje.

Tóth József 
Véleményezte,  hogy az úttal  kapcsolatos panaszokat  össze kellene gyűjteni  és kivizsgálni. 
Elmondta, hogy több helyen lát problémát,  például nem tudja elfogadni, hogy a Deési Pál 
utcában az út mellett egy gödör lett kialakítva. Azt sem hajlandó elfogadni, hogy egy árok 
lesz kiásva, ami majd elvezeti a vizet, mert ahhoz, hogy az árok úgy működjön, ahogy annak 
működni  kell,  ahhoz  ki  kell  betonozni.  Ez  idővel  plusz  költséget  fog  jelenteni.  Javaslata 
szerint a kivitelezővel olyan megoldást kell találni, amely hosszabb távon működőképes.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy nem tervezői  és nem kivitelezői  problémáról  van szó,  hanem arról,  hogy 
kötőréteget  is  raktak  aszfaltból  és  akkor,  amikor  a  kötőréteget  leterítették  utána  rakták  a 
szegélyt. A friss szegélyen végigment egy gépsor, amikor a munkaterületre még a behajtani 
tilos tábla érvényes volt, mert a túloldalon még dolgoztak. Valóban nem jó, hogy mellette 
megáll a víz, mert az most nincs elvezetve. A kivitelezőt kérte, hogy normál árkot készítsen, 
illetve átereszt is, ahol szükséges.

Tóth József
Megjegyezte, hogy nemcsak az út szélén, hanem az út közepén sem nem oda lejt az út, ahová 
lejteni kellene.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a kivitelezőnek garanciális és szavatossági kötelezettségei vannak, ha nem 
tudták jól megoldani azt a l00 méteres szakaszt, akkor meg kell nekik oldani újra.

Tóth József
Véleménye szerint csak akkor legyen teljes mértékben kifizetve, ha ezeknek a problémáknak 
százalékosan látja a Képviselő-testület a megoldását.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a Deési Pál utcai útfelújítás nem az utolsó két ütemben volt. 

Kósa Erzsébet Anikó
Külön  bontott  szerződések  vannak  és  a  szerződésekre  szerződésenként  van  a  teljesítés 
igazolás  és  szerződésenként  van  a  számla  kifizetés  is.  Jogszerűen  nem lehet  visszatartani 
október l5-ét követően a számla teljesítését, mert a teljesítés igazolás a kivitelező részére ki 
lett adva.
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Tóth József 
Elmondta, hogy a Deési Pál utcában felfelé a domboldalon több helyen alámosta a víz az utat, 
van ahol már most be van szakadva a széle.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy ez a kivitelező felelőssége.  Abban a pillanatban,  ha leszakadt az út széle, 
akkor indul a megkeresés és nem kell megvárni az egy éves garanciális bejárást.
Elmondta  továbbá,  hogy  összeírásra  kerülnek  azok  a  problémák,  melyek  lakossági 
gondatlanságból, a kivitelezésből, esetlegesen a tervezésből erednek és amit a lakosság felé 
kell  jelezni,  az  jelzésre  kerül  a  lakosság  felé,  a  többi  probléma  pedig  jelzésre  kerül  a 
kivitelező, illetve a tervező felé.

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

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

     158/2010. /IX.23./ 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

/ Időközben Szabó Gyula és Szegedi Csaba képviselők megérkeztek /

2. napirend
Választási ciklus értékelése

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  négy  évvel  ezelőtt  kezdődött  el  a  polgármesteri  programja  és  az  abban 
megfogalmazottak  alapján  készült  el  az  önkormányzat  gazdasági  programja  is.  Akkor 
egyetlen  lehetőségre,  a  2006-2013-as  közösségi  költségvetés  előkészületben  lévő  pályázat 
támogatásaira  hangolták  a  működést.  A  2006-os  gombai  állapotból  nagy  ugrásra  csak  a 
pályázati támogatások lehető legnagyobb kihasználásával volt esély. 
Rövidlátó  takarékossági  intézkedések  helyett  a  hosszabb  távú  kiadáscsökkentést  jelentő 
lépésekre  került  sor.  Így  történt  meg  az  általános  iskola  fenntartói  átadása,  valamint  egy 
magasabb szintű orvosi ügyeleti rendszer bevezetése. 

Mindkettőnek  kettős  hozadéka  volt.  Az  iskola  esetében  az  önkormányzat  már  az  első 
tanévben  18,5  millió  forinttal  kevesebbet  költött  az  általános  és  művészeti  iskolára, 
ugyanakkor az iskola új fenntartója több mint 60 millió forint többletforrást kapott évente az 
oktatás  finanszírozására,  amelyre  csak az egyházi  fenntartó  volt  jogosult.  Az egészségügy 
terén a három település által közösen üzemeltetett orvosi ügyeleti rendszer felbomlása után 
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(2007. március 1-től) éves szinten 5,5 millió forinttal lett olcsóbb a központi ügyeleti ellátás 
Monorról. A monori csatlakozást követően lebonyolított egészségügyi közbeszerzéssel (2008. 
február 1-től) további 1,9 millió forinttal kevesebb önkormányzati forrás szükséges Gomba 
községtől az ügyelet működéséhez, pedig hétvégenként napi hat órában már gyermekorvosi 
ügyelet is rendelkezésre áll.  A két határozott lépéssel előidézett több mint 20 millió forint 
éves megtakarítás mellett nem mellékes, hogy az önkormányzati finanszírozás csökkenése a 
központi költségvetés számára többletfinanszírozást is jelentett. Amíg az oktatás terén 2007 
szeptemberétől évente legalább 60 millió forinttal több érkezik Gombára az iskola egyházi 
fenntartójához, addig a magasabb szintű (központinak minősülő) ügyeleti ellátás évente ~700 
ezer forinttal több működési támogatást igényelhet a gombaiak után. 

A működés olcsóbbá tétele minden területen egyre jobban mutatkozott, így 2008 februárjában 
már  az  önkormányzat  vissza  tudta  fizetni  az  önkormányzati  ciklus  elején  még  40  millió 
forintot  összességében meghaladó működési hiteleket.  A pénzügyi  alkalmasság csak egyik 
feltétele a pályázati részvételnek, még a község fejlődési irányát is meg kellett határozni, hogy 
a  sok várt  pályázat  közül  ki  lehessen választani  a  településnek leginkább fontosat.  Külső 
segítséget  is  igénybe  véve  került  összeállításra  a  község  integrált  településfejlesztési 
stratégiája,  és  akcióprogramja.  Amikor  az  önkormányzat  készen  állt  a  pályázatok 
benyújtására,  jött az első lehetőség: az egészségház akadálymentes felújítására.  A pályázat 
nyert és megvalósításra került a pályázat előkészítésétől számított 19 hónapon belül. Azóta 
viszont  nem tudott  az  önkormányzat  pályázaton  közösségi  (uniós)  támogatást  nyerni,  egy 
kisösszegű óvodai támogatáson kívül.  

A második esztendőben felbomlott  a Gomba és Bénye Községek Körjegyzősége,  és 2008. 
január 1-jétől önálló Polgármesteri Hivatal kezdte meg működését. Félévnyi jegyző nélküli 
időszak után újra jegyzője lett a falunak. 2008 nyarán átmeneti szállásra lett költöztetve az 
orvosi  rendelő  közben  közel  tízmilliós  EU  pályázati  támogatásból  és  majd’  kilencmillió 
önkormányzati  forrásból  az  Egészségház  belső  korszerűsítésére  került  sor.  A  külső 
homlokzata még felújításra, kazánja cserére, mindkét beavatkozás pedig pályázati esélyre vár. 
Belül viszont a megújított környezetben folyhat a védőnői, a háziorvosi és a fogorvosi munka, 
valamint más gyógyító tevékenység.

A mostani önkormányzat harmadik, egyben talán legnehezebb esztendejében megszüntetve a 
régi kommunális adót, új adónemeket vezetett be az önkormányzat, hogy ezáltal biztosíthassa 
az  ingatlanhoz  kapcsolódó  adóbevételek  húsz  százalékos  emelését,  viszont  csökkent  a 
hulladékkezelés  díja.  Ekkor  már  túljutott  az  önkormányzat  a  szennyvízcsatorna 
előtakarékossági  szerződésinek  felülvizsgálatán  és  többségénél  a  módosításon is,  valamint 
benyújtásra került az első vidékfejlesztési pályázat a faluközpont kisebb megújítására és egy 
játszótérre.  Az  önkormányzat  elindította  a  fejlesztések  hátteréül  szolgáló  hitelfelvétel 
előkészítését, valamint az útfelújítás tervezését. A tervek első adagjával pályázati támogatást 
is nyert a regionális fejlesztési tanácstól, amellyel finanszírozhatóvá vált a kilenc kilométernyi 
felújítás két kilométeres szakaszának majdnem a fele, a teljes beavatkozás 12 %-a. Elhúzódó 
közbeszerzési folyamatok után került kiválasztásra a fejlesztési hitel folyósítója, valamint az 
útfelújítás kivitelezője. A gazdák többségének ellenállása miatt nem került megszervezésre a 
mezőőri szolgálat, de az önkormányzat lehetőséget biztosított szociális étkeztetésre, valamint 
a  Felsőfarkasdon  és  a  Tetepusztán  élők  mindennapjait  segíti  2009.  július  1.  napja  óta  a 
tanyagondnoki szolgálat. 

6



Az utolsó esztendőben egy korábbi címpályázat alapján került benyújtásra támogatási igény 
az  integrált  közösségi  szolgáltató  tér  kialakítására  és  ismét  sikertelenül  pályázott  az 
önkormányzat az óvodai tornaszoba megépítésére. Ez év áprilisában megkezdődött a község 
önkormányzati útjainak fejlesztési és felújítási programjának kivitelezése. Az eredetileg 148 
milliós  összköltségvetésű  2010.  évi  beavatkozási  csomagot  –  az  Iskola  utcai  vízlevezetés 
kiegészítése  miatt  –  150  milliósra  kellett  növelni.  A  forrásösszetétel  a  következőképen 
alakult: 12% hazai támogatás, 87% fejlesztési hitel, 1% saját forrás. 

Az  önkormányzati  választási  ciklus  utolsó  nagy  feladata  volt  a  2009  végén  elindított 
rendezvényház-tervezés  első  ütemének  megvalósítása,  illetve  csak  előkészítése.  A jogerős 
építési engedély, a közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezők és a fedezetül biztosított 
hitel  és  saját  forrás  rendelkezésre  áll,  és  a  napokban  az  építés  munkaterület-átadása  is 
megtörtént. Elindult végre egy másik nagy feladat végrehajtása, amelynek eredménye lesz egy 
községhez méltó  méretű  és  minőségű főzőkonyha,  valamint  az  étkező,  hogy az  iskolások 
tágas és kulturált körülmények között fogyaszthassák el a tízóraijukat, ebédjüket. A házban – 
a  későbbi  kivitelezési  ütemek után – használható  lesz  majd  egy rendezvénytér,  amelynek 
elkészülte után megszűnik a bálok előtti sátorállítás, vagy iskola-pakolás. 

„Gomba község adottságaira és lehetőségeire épülő terv megvalósításával a településen élők 
életkörülményeinek javításáért és a község otthonosabbá tételéért kell dolgozni.” Ez volt az 
önkormányzati  választási  ciklus  alapgondolata.  Hogy ebből  mennyit  sikerült  elérni,  azt  a 
lakosság  kívülről  láthatja,  bentről  ezt  nehezebb  eldönteni.  Az  biztosan  igaz,  hogy  az 
adottságokra épülő tervek  voltak,  a  lehetőségek sajnos elmaradtak,  és a létező  pályázatok 
esetében is lassú az eredményesség elérése. Hitelre és olcsóbb, önerős megvalósításra kellett 
áthangolni  sok  mindent.  Ami  ebből  a  közterületen  látszik,  az  szinte  kivétel  nélkül  a 
karbantartók  és  a  közhasznú,  majd  közcélú  dolgozók  munkája.  Végre  teljesülhetett  az  a 
kampánytörekvés,  hogy legalább  annyian  dolgozzanak  a  közterületeinken,  mint  a  hivatali 
adminisztráción.  

Az előző időszakokban jellemző ingatlan-eladások után a most véget érő mandátum alatt már 
gyarapodott  a  falu  vagyona.  Három  házas  ingatlant,  két  építési  telket  vásárolt  az 
önkormányzat.  Egy  ingatlanhoz  életjáradéki  konstrukcióban  jutott  az  önkormányzat.  Egy 
ingatlan vásárlására a vízlevezetés, három ingatlan vásárlására a Kenyeres-kert bővítése miatt 
került sor. Kialakításra került kilenc építési telek, amelynek tereprendezése és közművesítése 
után beépülhet a Bercsényi utca vége. A Gombai út és a Liliom utca között egy zsákutca jött 
létre, hogy a javarészt magántulajdonban lévő új telkeket közművesíteni lehessen.

Önmagunkkal  sosem  lehetünk  elégedettek,  legfeljebb  a  lelkiismeretünk  lehet  tiszta,  ha 
megtettük mindazt, amit megkövetelt tőlünk a falu, a kor és a döntés pillanata. 

Az önkormányzat  2006-2010. évi  működéséről  készített  polgármesteri  értékelést  követően 
megköszönte  a  képviselő-testületnek  az  együttműködést,  elismerését  fejezte  ki  a 
jegyzőasszonynak, azért, hogy sikerült úgy vezetnie a hivatalt, hogy interaktív módon tudott 
viselkedni a hivatal és a képviselő-testület.

/ Időközben Fodor Béla képviselő megérkezett /
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Szegedi Csaba
Elmondta, hogy az általa összehasonlított ciklusok alatt mindenképpen a legjobb teljesítményt 
nyújtó polgármester és hivatalvezető van jelenleg megbízatás alatt.  Ennek tudható be több 
eredmény,  mint  például  a  honlap,  az  igazgatási  munkák,  az  előterjesztések  minősége,  a 
határozatok végrehajtása. Megjegyezte azt is, hogy a közterületen most már egyre nagyobb 
létszámú  közcélú  munkás  dolgozik.  Fontosnak  tartja,  hogy  a  faluképet  befolyásoló 
rongálások,  beavatkozások  minél  előbb  kerüljenek  javításra.  Sajnálatát  fejezte  ki,  hogy 
létszámában nem tud megmaradni a képviselő-testület.

Lehoczki Zoltán
Kívánta, hogy a jövőben ne kerüljön sor olyan hosszan tartó ülésre, mint amikor a 2007 évi 
költségvetés elfogadását tárgyalta a képviselő-testület.

Erdélyi Zsolt
Elmondta,  hogy  megvannak  a  személyes  indíttatásai,  amiért  leköszön.  Nagyon  jól  érezte 
magát az elmúlt négy évben. Külön köszönte a képviselő társai hozzáállását, megköszönte a 
jegyzőasszony  szakmai  munkáját,  továbbá  megköszönte  a  polgármesternek  azt  a 
kompromisszumkészséget, amivel irányította a képviselő-testületet. Igyekszik pozitívan részt 
venni minden egyes megmozduláson, ami a falu érdekeit viszi előrébb. Minden jót kívánt a 
következő esztendőkre.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén,  kérte,  hogy  aki  az  önkormányzat  2006-2010.  évi 
működéséről készített polgármesteri értékelést elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     159/2010. /IX.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az önkormányzat 2006-2010. évi működéséről készített polgármesteri 
értékelést  és azt elfogadta.

Határidő: a határozat további intézkedést nem igényel

3. napirend
Javaslat a 2010. évi közfoglalkoztatási terv módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 2010. szeptember 9-én megtartott ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a 
közfoglalkoztatási  terv  módosítására  előkészített  javaslatot.  A  153/2010.  (IX.9.)  sz. 
határozattal  az  előkészített  tervmódosítást  a  Képviselő-testület  elfogadta.  A  döntés 
végrehajtásaként megküldésre került a Munkaügyi Központ Monori Kirendeltségének, illetve 
összehívásra került a Szociálpolitikai Kerekasztal is. 

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

     160/2010. /IX.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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 az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoz-
tatási tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módo-
sítja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közfoglal-
koztatási  terv  módosításáról  a  Magyar  Államkincstárat  és  az 
Állami Foglalkoztatási Szolgálatot tájékoztassa.

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

4. napirend
Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási 

megállapodásának módosítására érkezett javaslatról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 2010. szeptember 9-én megtartott ülésen már tárgyalta a Képviselő-testület 
a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  (továbbiakban:  TÖKT) 
társulási  megállapodásának  módosítására  érkezett  javaslatot.  Akkor  elfogadásra  került  a 
megállapodás  kiegészítése  a  pénzügyi  hozzájárulás  nem teljesítése  esetén  irányadó  eljárás 
menetével. 
Az ülést követően küldte meg a társulás munkaszervezete a társulási tanács 41/2010. (IX.2.) 
sz.  határozatát,  mely  további  módosításhoz  kéri  a  társult  önkormányzatok  képviselő-
testületeinek hozzájárulását. A TÖKT határozata a megállapodás 5.3.5 pontjából a „többcélú 
kistérségi társulásból történő kiváláshoz” szövegrész törlését fogadta el.

Az előterjesztés alapján a módosítás aláírásához kérte a Képviselő-testület  felhatalmazását. 
Kérte,  hogy  amennyiben  a  javaslat  elfogadható  Gomba  Község  Önkormányzata  részéről, 
akkor  a  határozati  javaslat  elfogadásával  a  testület  adjon  ismét  felhatalmazást  a  társulási 
megállapodás érintett pontjának változtatását tartalmazó megállapodás módosítás aláírásához. 

Kérdezte a Képviselő-testület  hozzászólását.  A képviselők részéről hozzászólás nem lévén 
kérte, hogy 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:
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     161/2010. /IX.23./ 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  egyetért  a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati 
Kistérségi  Társulás  társulási  megállapodásának  5.3.5  pontjából  „a  többcélú 
kistérségi társulásból történő kiváláshoz”  szövegrész törlésével.

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  társulási 
megállapodás módosítását Gomba Község Önkormányzata nevében aláírja. 

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

5. napirend
Egyebek

Tájékoztatás a Kölcsey utcai partfalomlás vis maior támogatás elbírálásáról

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Képviselő-testület az április 29-én tartott ülésén az egyebek napirendi pont 
keretében tárgyalta a Kölcsey u. 33-35. számú ingatlanok mögötti  133 hrsz-ú közterületen 
történt  partfalomlás  vis  maior  támogatási  igényének  benyújtására  vonatkozóan  elkészült 
előterjesztést.  Ezen  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslat  elfogadásával  döntött  a 
képviselő-testület a káresemény forrásösszetételéről, mely szerint a képviselő-testület 10 %-os 
mértékben meghatározott saját forrást, vagyis összegszerűen 2,8 millió forintot biztosított a 
helyreállítási munkálatokra az általános tartalék terhére.
Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a polgármesteri hivatalhoz 
2010.  szeptember  2-án  érkezett  levelében  tájékoztatást  nyújtott  arról,  hogy  csökkentett 
műszaki tartalommal, továbbá 70 %-os támogatási intenzitással az önkormányzat 15.223.000 
Ft központi támogatásban részesült. A támogatás folyósításáról az illetékesek a támogatásra 
vonatkozó döntés  előtt  intézkedtek.  A 15,2 millió  forint  -  az  önkormányzat  pénzforgalmi 
számlájára  történő  átutalást  követően  -  hiánytalanul  kamatozó  betétben  került  lekötésre  a 
helyreállítási munkálatok kivitelezési számláinak benyújtásáig.  
A 15,2 millió  forintos támogatás  azonban 6,5 millió  forintos  önerő biztosítását  igényelné, 
melyre forrás az önkormányzati költségvetésében 2,8 millió forint erejéig áll rendelkezésre. 
További támogatás  nélkül a helyreállítás  befejezésére csupán 2011. évben lehet számítani, 
amikor is az önkormányzat jövő évi költségvetésében kell a további 3,7 millió forintos saját 
forrást biztosítani a vis maior eseményhez kapcsolódóan. 

Ismertette továbbá, hogy a támogatási döntés megérkezését követően felvette a kapcsolatot a 
kivitelezésben jártas szakemberekkel, hogy a csökkentett támogatásnak megfelelő csökkentett 
műszaki tartalmat meg lehessen határozni. 
A tervezővel és a kivitelezővel egyeztetett csökkentett műszaki tartalomban egy 33,5 méteres 
vasbeton támfal és megközelítően 70 m vízelvezető folyóka szerepel.

10



Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat kérdezte.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a csökkentett műszaki tartalommal kevesebb útrész lenne megtámasztva?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  kisebb  felületű  a  beton,  de  csak  a  veszélyesebb  szakasznak  a 
megtámasztására  lenne  ez  elegendő.  Ott  ahol  végigrepedt  a  föld,  -  így  hogy csökkenteni 
kellett  a műszaki  tartalmat  - annak a támfalas megtámasztására  nincs most lehetőség,  egy 
vízelvezető folyóka kiépítésére és rézsű képzésre nyílik mód.

További  hozzászólás  nem lévén,  az  előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot  tette  fel 
szavazásra, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

     162/2010. /IX.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Kölcsey utcai 
partfalomlás  vis  maior  támogatás  elbírálásáról szóló  tájékoztatót  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  magasabb  támogatási 
intenzitás  elérése  érdekében  Tállai  András  önkormányzati  államtitkáron 
keresztül  forduljon  ismételt  kérelemmel  a  Magyar  Köztársaság 
Belügyminiszteréhez.

2.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  kivitelező 
kiválasztására irányuló eljárást indítsa el.

3. A Képviselő-testület további támogatás hiányában utasítja a polgármestert, hogy 
az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetésében  a  szükséges  előirányzatot 
biztosítsa.

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

/ Időközben Dr. Zimonyi Károly képviselő távozott /

TEUT támogatás lemondása
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Lehota Vilmos
A napirenddel  kapcsolatban  ismertette,  hogy többszöri  határidő  módosítás  lett  kérve,  még 
mindig  nem ért  ide a legutolsó kérés utáni  szerződésmódosítás,  holott  hamarosan lejár  az 
elszámolási határidő. Az elszámolásban szerepeltetni kell egy határozatot is, arról, hogy az 
önkormányzat lemond a fel nem használt támogatási összegről. Ennek a határozati javaslatnak 
a véleményezését kérte a képviselő-testület tagjaitól. 

Hozzászólás nem lévén, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra, 
aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

     163/2010. /IX.23./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzata  megtárgyalta  a  KMRFT-TEUT-
172/2009. regisztrációs szám alatt Gomba Község É-Ny-i belterületi 
úthálózatának  felújítására  elnyert  támogatás  felhasználására 
vonatkozó tájékoztatót  és a fel  nem használt  támogatási  összegről 
történő lemondás tárgyában az alábbi határozatot hozta:

1./ A  képviselő-testület  a  KMRFT-TEUT-172/2009. 
regisztrációs szám alatt  nyilvántartott  támogatási  döntéssel Gomba 
Község Önkormányzata részére a Gomba Község É-Ny-i belterületi 
úthálózatának  felújítására  elnyert  20.000.000,-  Ft-os  támogatás 
összegéből  az  önkormányzat  által  kezdeményezett  támogatási 
szerződés  módosításának  jóváhagyását  követően  rögzített 
39.493.897,- Ft-os fejlesztési összköltség re tekintettel a támogatás - 
szerződésben rögzített 47,32 %-os aránya alapján - fel nem használt 
összegéről, azaz 1.532.643,- Ft-ról lemond. 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 
a támogatót haladéktalanul értesítse.

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

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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