
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. március 24. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
38/2011.  (III.24.) számú határozattól – 46/2011. (III.24.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 24. napján 
18.00 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, a Képviselő-testület határozatképes. 
Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását,  aki  a  meghívóban  szereplő 
tárgysorozatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

38/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március  24-i 
rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Javaslat sportfejlesztési pályázat benyújtására és a 35/2011. (II.24.) sz. képviselő-testü-
leti határozat visszavonására
Előterjesztő: polgármester

2.) Javaslat a Rendezvényház járdaépítési és előkert kialakítási költségeinek fedezet bizto-
sítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

3.) Javaslat a Rendezvényház építés során indokolt egyéb munkálatok költségeinek fedezet 
biztosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

4.) Javaslat a Gombai Hímzőkör Egyesület névhasználatának jóváhagyására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző

5.) Javaslat adóhátralékok végrehajtás foganatosítására irányuló megállapodás előkészítésé-
re
Előterjesztő: polgármester

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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1. napirend
Javaslat sportfejlesztési pályázat benyújtására és a 35/2011. (II.24.) sz. képviselő-testüle-

ti határozat visszavonására

Lehota Vilmos
A Képviselő-testület a 2011. február 24-ei rendkívüli ülésen hozott sportfejlesztési pályázat 
benyújtására  és  a  10 %-os  önerőre  vonatkozó 36/2011.  (II.24.)  számú határozatot.  Azóta, 
március 09-én  megjelent a Magyar Közlönyben a BM pályázati felhívása. Mivel a község 
nincs benne a hátrányos helyzetű kistérségekben, ezért a l0 %  önerő helyett 20 % önerővel 
kell számolni.
Javasolta,  hogy  a  már  körvonalazódó  tervezői  költségbecslés  körvonalazódó  10,8  milliós 
főösszegéhez a képviselő-testület 20 %-nak megfelelően 2.160 e Ft önerőt biztosítson.

Először  a  36/2011.  (II.24.)  számú  határozat  visszavonását  kérte,  aki  a  határozat 
visszavonásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

39/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  március  24-ei  rendkívüli 
ülésén megtárgyalta  a sportfejlesztési pályázat benyújtására és a korábbi képviselő-testületi 
határozat visszavonására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.)A Képviselő-testület a 2011. február 24-ei rendkívüli ülésen hozott sport-
fejlesztési célú pályázat benyújtására és 10 %-os önerőre vonatkozó 36/2011. 
(II.24.) sz. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  pályázat  benyújtásával  2.160.000.-  Ft  önerő  meghatározásával  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

40/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Kenyeres-kertben lévő labdarugó pálya fejlesztésére és eszközbeszerzésére 
lehetőséget biztosító -  Belügyminisztérium által kiírt - pályázati felhívásról 
szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
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1. Gomba Község Önkormányzata  pályázatot  nyújt  be a 7/2011. (III.9.) 
BM. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének támogatására. 

2. A képviselő-testület a pályázati cél megvalósításához 20 %-os mértékű, 
maximum 2.160.000,- Ft-os összeggel meghatározott önerőt biztosít az 
általános tartalék terhére. 

3. Az önkormányzat  sporttal  kapcsolatos  feladatait  és  kötelezettségeit  a 
sportfejlesztési  koncepció  rögzíti,  az  éves  költségvetésből  sportra 
fordítandó összeg a pályázat önerejével együttesen 2.532 e Ft.

4. A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  pályázat 
határidőben történő benyújtásáról gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend
Javaslat a Rendezvényház járdaépítési és előkert kialakítási költségeinek fedezet biztosí-

tására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a Rendezvényház  megközelítése érdekében az udvar első részét  rendezni 
kell.  A  Rendezvényház  használatbavételéhez  a  járdát  mindenképpen  ki  kell  építeni.  A 
Rendezvényház elülső ajtajától a külső utcai járdáig 2 méter széles járda kerülne kiépítésre. 
Ez a járda 55 méter hosszú és néhol 3 méter széles lenne, összesen l25 m2. Hátul a járda 60 
m2,  a teraszrészen  pedig 90 m2.  A Rendezvényház  járda-és teraszburkolatához  szükséges 
építőanyagok  és  a  szükséges  földmunkák  elvégzésére  l.200.000.-  Ft  összeg  elkülönítését 
javasolta az általános tartalék terhére, aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

41/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 24-ei 
rendkívüli  ülésén  megtárgyalta  a  rendezvényház  járdaépítési  és  előkert 
kialakítási költségeinek fedezet biztosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Rendezvényház 
járda- és teraszburkolatához szükséges 275 m2 térkövet, 180 fm szegélykö-
vet és a lerakáshoz szükséges egyéb építőanyagokat megrendelje. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Rendez-
vényház előkertjének kialakítása érdekében szükséges földmunkát a Lacko-
Team Kft-től megrendelje.

3.) A képviselő-testület az 1-2) pontokban jóváhagyott megrendelések költség-
vetési fedezetét az általános tartalék terhére 1.200.000,- Ft összegben bizto-
sítja. 
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4.) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a szükséges előirányza-
tok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításának 
előterjesztésekor gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend
Javaslat a Rendezvényház építés során indokolt egyéb munkálatok költségeinek fedezet 

biztosítására

Lehota Vilmos
A  Rendezvényház  építése  során  indokolt  egyéb  munkálatok  költségeinek  fedezetét  az 
általános tartalék terhére az alábbiak szerint javasolta: a kisiskola végében lévő épületrészbe 
történő  bejutást  biztosító  üvegajtóra  szállítással,  beépítéssel  együtt  bruttó  263 e  Ft-ot,  az 
építés következő üteméből a rendezvény terem  vizesblokk felőli oldalfalának faburkolatának 
beépítésére,  felületkezelésére  bruttó  443  e  Ft-ot,  az  ebédlő  ablak  előtti  fémlemez  fűtési 
csatorna  és  rács  gyártására  és  elhelyezésére,  továbbá  a  Tűzoltóság  által  megkövetelt  fém 
ajtótok és -szárny elhelyezésére bruttó 300 e Ft-ot.

Kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatta, kézfelemeléssel jelezze.

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

42/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 24-ei 
rendkívüli ülésén megtárgyalta a  Rendezvényház építés során indokolt egyéb 
munkálatok  költségeinek  fedezet  biztosítására vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület a Rendezvényház építése során indokolt egyéb munká-
latok költségeinek fedezetét az általános tartalék terhére az alábbiak szerint 
biztosítja:

a. a kisiskola végében lévő épületrészbe történő bejutást biztosító üveg-
ajtóra szállítással, beépítéssel együtt bruttó 263 e Ft-ot, 

b. az építés következő üteméből a rendezvény terem  vizesblokk felőli 
oldalfalának faburkolatának beépítésére, felületkezelésére bruttó 443 
e Ft-ot

c. az ebédlő ablak előtti fémlemez fűtési csatorna és rács gyártására és 
elhelyezésére, továbbá a Tűzoltóság által megkövetelt fém ajtótok és 
-szárny elhelyezésére bruttó 300 e Ft-ot.

2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a szükséges előirányza-
tok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításának 
előterjesztésekor gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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4. napirend
Javaslat a Gombai Hímzőkör Egyesület névhasználatának jóváhagyására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy 2011.  január  10-én  az  eddig  önszerveződő formában  működő  Hímzőkör 
tagjai  egyesületet  alakítottak.  A  közgyűlés  által  elfogadott  Alapszabály  értelmében  a 
társadalmi szervezet a Gombai Hímzőkör Egyesület elnevezést kívánja használni.
A társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 
8.) IM rendeletben előírt nyilvántartásba vétel  iránti  eljárásban – amennyiben a társadalmi 
szervezet  elnevezésében  településnév  szerepel  –  csatolni  kell  az  illetékes  Önkormányzat 
nyilatkozatát  (képviselő-testületi  határozat  formájában),  melyben hozzájárul  a településnév 
használatához  a  társadalmi  szervezet  nevében.  A  fentiek  alapján  az  egyesület  kérelmet 
nyújtott be a Képviselő-testülethez, melyben kérte hozzájárulását az előzőekben részletezettek 
szerinti névhasználathoz.

Kérte, aki az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

43/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai 
Hímzőkör  Egyesület  részére  a  településnév  használatához  való  hozzájárulás 
megadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  Gombai  Hímzőkör  Egyesület  kérelmére 
hozzájárul a településnév használatához a társadalmi szervezet 
elnevezésében.  Ennek  megfelelően  a  Gomba  Község  Önkor-
mányzata hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező társadalmi szer-
vezet bejegyzett és nyilvántartott elnevezése Gombai Hímzőkör 
Egyesület legyen. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az egyesüle-
tet az 1. pontban foglaltakról jelen határozat egy példányának 
megküldésével értesítse.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  SOM-KE  Dental  Kft  képviselője:  Dr.  Somogyi  Rozália  a  helyettes 
fogorvos  utazási  költségtérítésére,  vagy  lakhatási  lehetőségének  megoldására,  illetve  a 
rendelő-fenntartási díj mérséklésére vonatkozóan nyújtott be kérelmet.

Tóth József
Véleménye szerint az, hogy 30 óra helyett l5 órában dolgozik a helyettes fogorvos nem jó, 
mert  nem  azért  áldozott  az  önkormányzat  a  fogorvosi  rendelőre,  hogy  az  ne  legyen 
kihasználva.
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Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  a  Képviselő-testület  vegye  napirendre  az  ügyet.  A  fogorvos  próbálja 
megoldani, hogy valamilyen határidőn belül vállaljon garanciát a teljes óraszámban történő 
fogorvosi ellátásra. 

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetértett  azzal,  hogy a soron következő ülésen kerüljön napirendre  az önálló 
orvosi tevékenység végzésére érvényben lévő megbízási szerződés teljesülésének vizsgálata, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

44/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 24-ei 
rendkívüli ülésén megtárgyalta a SOM-KE Dental Kft által a fogorvosi praxis 
helyettesítésére  vonatkozóan  benyújtott  beadványt és  az  alábbi  határozatot 
hozta: 

1.) A Képviselő-testület a SOM-KE Dental Kft képviselőjének, Dr. Somogyi 
Rozáliának a helyettes  fogorvos utazási  költségtérítésére,  vagy lakhatási 
lehetőségének megoldására, illetve a rendelő-fenntartási díj mérséklésére 
vonatkozó kérelmét - az önkormányzat és a kérelmező között 2008. július 
1-én létrejött,  önálló orvosi tevékenység végzésére vonatkozó megbízási 
szerződés 4.3 pontja alapján - nem tartotta teljesíthetőnek. 

2.) A Képviselő-testület felhívta a polgármestert, hogy a soron következő ülé-
sen tűzze napirendre az önálló orvosi tevékenység végzésére érvényben lé-
vő megbízási szerződés teljesülésének vizsgálatát oly formában, hogy az 
egészségügyi szolgáltató képviselőjét a napirend tárgyalására hívja meg.  

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirend
Javaslat adóhátralékok végrehajtás foganatosítására irányuló megállapodás

előkészítésére

Kósa Erzsébet Anikó
Ismertette, hogy 762 adózónak 23.660.000.-Ft-ot is meghaladó adóhátraléka, melyen belül 47 
adózó  hátraléka  jelenleg  11.804.000.-Ft.  Ebből  a  47  adózóból  vannak,  akik  részletekben 
fizetnek, de kiválasztásra került 25 adózó, melyek esetében felhatalmazást kér a Képviselő-
testülettől,  hogy  megkeressse  az   önálló  bírósági  végrehajtót,  hogy  közreműködésével 
kísérelje  meg  a  hátralékok behajtását.  Ennek ismeretei  szerint  megközelítően  750 e  Ft-os 
költsége  merül  fel  végrehajtási  előleg  jogcímen,  melyet  az  önkormányzatnak  meg  kell 
előlegezni, s behajtás esetén ez a költség megtérül, mert a végrehajtó ezt is az adósra terheli. 
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Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy az általános tartalék terhére 750 ezer forint kerüljön biz-
tosításra a végrehajtási költségelőleg fedezetére, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta: 

45/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 24-ei 
rendkívüli  ülésén  megtárgyalta  az  adóhátralékok  végrehajtásának 
foganatosítása során önálló bírósági végrehajtóval megköthető együttműködési 
megállapodásra vonatkozó jegyzői javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület  támogatja az önkormányzati  adóhatóság hátralék be-
hajtásra vonatkozó törekvéseit és az általános tartalék terhére 750 ezer forin-
tot biztosít végrehajtási költségelőleg fedezetére.

2.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önálló bírósági végrehajtóval 
történő együttműködési megállapodás tartalmáról a soron következő ülésen 
nyújtson tájékoztatást.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

6. napirend
Javaslat a hulladékkezelésre kötött szerződés meghosszabbítására

Lehota Vilmos
Tájékoztatta a Képviselő-testületet,  hogy 2011. március 31-én lejár az a szerződés, melyet 
felhatalmazás  alapján  Ledniczki  Tibor  vállalkozóval  kötött  a  települési  szilárd  hulladék 
gyűjtésére  és szállítására.  Sajnálatos,  hogy még nincs az önkormányzat  ismeretében olyan 
adat, mely alapján intézkedni tudtak volna a szükséges közbeszerzési eljárás megindítására az 
eltérően  fizetett  illetve  fizetendő  ártalmatlanítási  díjakra  vonatkozóan.  Jelenleg  Gyálra  a 
beszállított súly alapján kell fizetni, Ceglédre pedig literre van meghatározott ártalmatlanítási 
díj.  Miután  a  hulladékkezelésről  kötelező  gondoskodni,  amennyiben  egyéb  javaslat  nincs, 
indokolt a jelenlegi szerződés meghosszabbítása véleménye szerint legalább 2011. június 30-
ig.  Felhatalmazást  kér  továbbá,  hogy  a  módosító  szerződés  térjen  ki  a  május  hónapban 
megszervezendő lomhulladék gyűjtésére és szállítására is. 

Kérte, aki egyetért azzal, hogy a jelenleg Ledniczki Tiborral hulladékgyűjtésre és szállításra 
vonatkozó szerződés 2011. június 30-ig történő módosításával, és a lomhulladékkezelés szer-
ződésbe foglalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

8



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

46/2011. /III.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Ledniczki Tibor egyéni vállalkozóval jelenleg érvényes hulladékgyűjtésre és 
szállításra vonatkozó szerződés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta: 

3.) A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a Ledniczki Ti-
borral kötött,  határozathozatal  időpontjában érvényes  hulladékgyűjtésre és 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgálati szerződést 2011. június 30. nap-
jáig meghosszabbítsa.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a szerző-
désmódosításban az évi lomtalanítás során keletkező lomhulladék gyűjtésére 
és szállítására is térjen ki. 

Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 20.45 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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