
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. december 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendelet:
28/2010. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozat:
245/2010.  (XII.15.) számú határozat



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  december  15. 
napján 17.30 órai kezdettel megtartott  r e n d k í v ü l i  nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte  az  ülésen  megjelent  képviselőket,  külön  köszöntötte  a  jegyzőt.  Megállapította, 
hogy az ülésen 4 képviselő megjelent. Kiss Tibor és Szabó Gyula képviselők bejelentették, 
hogy  az  ülésen  nem  tudnak  részt  venni.  Megállapította,  hogy  a  Képviselő-testület  ülése 
határozatképes. 

N A P I R E N D:

1.) Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.11.) sz. rendelet felülvizsgálatára
       Előterjesztő: polgármester
       Előkészítő: jegyző

1. napirend
A helyi adókról szóló 32/2008.(XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

vonatkozó javaslat 

Lehota Vilmos
Kérdezte a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó  javaslattal  kapcsolatos  hozzászólásokat,  véleményeket.  Hozzászólás  nem lévén 
kérte, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzatának
28/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló

32/2008. (XII.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a KMRFT-TEUT-172/2009. regisztrációs szám alatt Gomba Község É-Ny-i 
belterületi úthálózatának felújítására elnyert támogatás fel nem használt támogatási összegéről 
történő lemondás tárgyában szükséges döntést hozni.  

Kérdezte  a  képviselő-testület  hozzászólását,  véleményét.  Hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  a  határozati  javaslatban 
foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

245/2010. /XII. 15./ számú határozat

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  163/2010.  (IX.23.)  sz.  határozatát 
módosítva  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  18.689.715,-  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 86.396,- 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 18.30 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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