
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2010. december 22. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozat:
246/2010.  (XII.22.) számú határozattól – 247/2010. (XII.22.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2010.  december  22. 
napján 17.00 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 valamennyi  képviselő megjelent.  Megállapította,  hogy a Képviselő-testület 
ülése határozatképes. 

N A P I R E N D:

1.)  Javaslat a Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társu-
lási Megállapodásainak jóváhagyása tárgyában hozott 242/2010.(XII.09.) sz. ha-
tározat módosítására

       Előterjesztő: polgármester
       Előkészítő: jegyző

Lehota Vilmos
A Gomba-Bénye Községek Önkormányzatainak Ivóvíztársulása Társulási Megállapodásainak 
jóváhagyása  tárgyában  hozott  242/2010.(XII.09.)  sz.  határozat  módosítására  vonatkozó 
javaslattal kapcsolatos hozzászólásokat kérdezte.

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 döntéseket hozta:

246/2010. /XII.22./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 242/2010. (XII.09.) 
sz. határozat felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. Gomba  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Gomba-Bénye 
Községek Önkormányzatainak  Ivóvíztársulása  Társulási  Megállapodásá-
nak jóváhagyása tárgyában hozott 242/2010.(XII.09.) sz. határozatát mó-
dosítja és a társulási megállapodást a jelen határozat 1. sz. melléklete sze-
rinti szövegezéssel hagyja jóvá. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási meg-
állapodást az önkormányzat képviseletében aláírja.

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a KEOP 7130-020 Ivóvízminőség javítás konstrukcióra beadott pályázattal 
kapcsolatban az alábbi kiegészítésekre van szükség.
Nem jogi személyiségű társulás létrehozása esetén csatolni kell:

- Nem jogi személyiségű társulási megállapodást Gomba és Bénye részéről
- Képviselő-testületi határozatot mindkét település részéről a saját forrás biztosításának 

módjáról.  Legyen  benne  az  első  fordulós  saját  forrás  összege,  ebből  mennyit 
finanszíroz Gomba (számlapénz) és mennyit Bénye ( EU önerő alap ) 

- Új projekt adatlap, amelyben Gomba a gesztor önkormányzat, a pályázó. Gomba az 
adatlapot saját magára tölti ki az adószámmal együtt. 

Jogi személyiségű társulás létrehozása esetén csatolni kell:
- Képviselő-testületi határozatot mindkét település részéről a saját forrás biztosításának 

módjáról.  Legyen  benne  az  első  fordulós  saját  forrás  összege,  ebből  mennyit 
finanszíroz Gomba (számlapénz) és mennyit Bénye ( EU önerő alap ) 

- Új  projekt  adatlap,  amelyben  a  jogi  személyiségű  társulás  a  pályázó.  A  jogi 
személyiségű társulás kitölti magára az adatlapot az adószámmal együtt. 

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  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntéseket hozta:

247/2010. /XII.22./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
„Ivóvízminőség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján elkészült 
pályázat forrásbiztosítására hozott döntéseket és az alábbi határozatot hozta. 

1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  az „Ivóvízminő-
ség-javítása” című KEOP - 1.3.0 kódszámú kiírás alapján benyújtott pá-
lyázat I. fordulójához meghatározott 2.400.000,- Ft-ból a Gomba Község 
Önkormányzata által biztosítandó 70,97 %-nak megfelelő 1.703.280,- Ft 
összegű saját forrást EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtásával és 
saját költségvetési forrás igénybevételével biztosítja.

2. A Képviselő-testület  a  Gomba településre  jutó -  határozat  1.  pontjában 
rögzített  -  1.703.280,-  Ft  saját  forrásból  -  a  60  %-nak  megfelelő  - 
1.021.968,- Ft-ot EU Önerő Alapra  történő pályázat benyújtásával, míg a 
fennmaradó - 40 %-nak megfelelő - 681.312,- Ft-ot saját költségvetési for-
rásból biztosítja. 

3



3. A Képviselő-testület az EU Önerő Alapra történő pályázat sikertelensége 
esetén a pályázati forrásból tervezett önerő összegét is biztosítja saját költ-
ségvetése terhére. 

Határidő: azonnali és értelemszerűen
            Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 17.40 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
jegyző    polgármester
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