
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
4/2011.(IV.15.) sz.  önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  2010.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról 
5/2011.(IV.15.)  sz.  önkormányzati  rendelet  a  település  helyi  építési  szabályzatról  és 
szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
6/2011.(IV.15.)  sz.  önkormányzati  rendelet  az  egyes  helyi  közutak  forgalmának 
szabályozásáról
7/2011.(IV.15.)  sz.  önkormányzati  rendelet  a  helyi  adókról  szóló  32/2008.  (XII.12.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról
8/2011.(IV.15.)  sz.  önkormányzati  rendelet  a  lakcímbejelentés  helyi  szabályairól  szóló 
21/2010. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az ülésen hozott határozatok:
47/2011. (IV.14.) számú határozattól     79/2011. (IV.14.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. 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  Pángyánszki 
Jánosnét, Gomba Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnökét.
Az ülésen 4 képviselő megjelent, Szabó Gyula és Szegedi Csaba képviselők jelezték, hogy 
később érkeznek. Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Javasolta a meghívóban jelölt tárgysorozat elfogadását, aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel 
jelezte.

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

     47/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  2011.  április  14-i  nyilvános  ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képvi-
selő-testületi,  bizottsági  határozatok végrehajtásáról,  valamint a két ülés közötti 
időben történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei
Véleményező: valamennyi bizottság

2.) Javaslat a 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rende-
let megalkotására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3.) Javaslat a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
3/2003. (II.5.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

4.) Javaslat az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
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5.) Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.11.) sz. rendelet módosítására
       Előterjesztő: polgármester
      Előkészítő: jegyző
     Véleményező: valamennyi  bizottság
6.) Javaslat a lakcím bejelentkezés helyi szabályairól szóló 21/2010. (X.29.) sz. önkor-

mányzati rendeletének hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7.) Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illeté-
kességi területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tar-
tozó gyámügyi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: intézményvezető, jegyző
Véleményező: szociális és gyámügyi  bizottság

8.) Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Monor Város rendőrkapitánya
Véleményező: valamennyi bizottság

9.) Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről
Előterjesztő: az egyesület elnöke
Véleményező: valamennyi bizottság

10.) Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékeny-
ségéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: a társulás munkaszervezete
Véleményező: valamennyi bizottság

11.) Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: közszolgáltató
Véleményező: valamennyi bizottság

12.) Javaslat az önkormányzat 2010. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének 
elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

13.) Tájékoztató a 2010. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

14.) A Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának hiánypótlása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

15.) A Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosításának hiánypótlása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság
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16.) Javaslat a 03/38  hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterületbe 
csatolására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

17.) Javaslat 2011. évi Falunap szervezésére vonatkozó pályázat elbírálására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

18.) A SOM-KE Dental Kft-vel az önálló orvosi tevékenység végzésére érvényben lévő 
megbízási szerződés teljesülésének vizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

19.) 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
Elmondta, hogy a 2011. 6. hét – 2011. 14. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  a  képviselő-testületi  ülést  megelőző  hét 
eseményeiről az alábbi tájékoztatást adta:

- Megkezdődött a pince tömedékelése a Szemere Huba utcában és el is készült azóta.
- Elkészült a februári ülésen elhatározott talajcsere a rendezvényház bekötő útján.
- 2011. április 07.-én közmeghallgatásra került sor, viszonylag szerény érdeklődés mellett. A 
közmeghallgatáson  a  2010.  évi  költségvetés  végrehajtása,  a  2011.  évi  költségvetés 
ismertetése, valamint az önkormányzat gazdasági programja volt napirenden.
- 2011. április 08.-án, pénteken Káva községben vett részt a közvilágítás korszerűsítésének 
pályázati lezárásán.
- Sor került a rendezvényház első részajánlat szerinti szerződésének meghosszabbítására is a 
közelmúltban. 
- 2011. április 12.-én, kedden részt vett Monoron a majdan megépülő M 4-es útszakaszának 
előzetes egyeztetésén.
-  Meghosszabbításra  került  Ledniczki  Tiborral  a  hulladékgyűjtésről  és  szállításról  szóló I. 
negyedévben élő szerződés a Képviselő-testületi döntés értelmében, 2011. június 30-áig.

Kérte,  aki  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  és  az  előző 
testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri  tájékoztatót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     48/2011. /IV.14./ 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: azonnali
a határozat további intézkedést nem igényel

/ Időközben Szegedi Csaba és Szabó Gyula képviselők megérkezetek. /

2. napirend
Javaslat a 2010. évi költségvetési beszámoló elfogadására és a zárszámadási rendelet 

megalkotására

Lehota Vilmos
Köszöntötte  Dr.  Schmid  Géza  pénzügyi  szakértőt.  Ismertette,  hogy  az  előterjesztést 
mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérte Dr. Schmid Géza pénzügyi szakértőt, hogy a szóbeli kiegészítést tegye meg.

Dr. Schmid Géza
Elmondta,  hogy a  bevétel  és  a  kiadás  minden  esetben  könyveléssel  alá  van  támasztva,  a 
mérleg valódiság biztosított. Az előterjesztés megfelelő áttekintést nyújt a képviselők számára 
az  elmúlt  évi  gazdálkodás  eredményeiről,  tapasztalatairól.  A  rendelet-tervezet  és  annak 
mellékletei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a  további  hozzászólásokat,  véleményeket.  További  hozzászólás  nem  lévén  a 
rendelet-tervezet elfogadását javasolta. Kérte, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
 

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte a Képviselő-testületet,  hogy harmadik napirendi pontként a meghívó szerinti hetedik 
napirendi pontot tárgyalja, tekintettel a napirendi pont előkészítőinek jelenlétére. 

3. napirend
Beszámoló a Monor Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat gombai illetékességi 

területen folytatott tevékenységéről és tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó gyám-
ügyi feladatok ellátásáról

Lehota Vilmos
Köszöntötte  Ispány  Jánost  a  Kistérségi  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat 
intézményvezetőjét, valamint Bán Katalin és Molnár Zsuzsanna családgondozókat.

Elmondta, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót  a Szociális-  és Gyámügyi  Bizottság tárgyalta.  Kérte a bizottság elnökét, 
ismertesse a bizottsági véleményt.

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

Lehota Vilmos
Ispány János intézményvezetőnek adta át a szót.

Ispány János
Ismertette,  hogy személyi  változás  történt,  Bán Katalin  nyugdíjba  ment,  akinek  ezúton  is 
megköszöni eddigi munkáját. 2011. április 0l-től Molnár Zsuzsanna fogja ellátni a feladatot.

Molnár Zsuzsanna
Elmondta, hogy 2000-ben végezte el az egyetemet, 2007-ig szociális munkásként dolgozott. 
Örül, hogy jelenleg itt helyben dolgozhat a szakmájában.

Lehota Vilmos
Bán  Katalinnak  megköszönte  az  eddigi  tevékenységét  és  kellemes  nyugdíjas  esztendőket, 
Molnár Zsuzsannának pedig sok sikert kívánt.

Bán Katalin
Megköszönte, hogy az elmúlt  években a községben dolgozhatott
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.
Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  a Monor Városi  Családsegítő  és Gyermekjóléti 
Szolgálat  gombai  illetékességi  területen  folytatott  tevékenységéről,  valamint  a  jegyzői 
hatáskörbe  tartozó  gyámügyi  feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolókat  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     49/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
önkormányzat  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról 
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

1./ A  Képviselő-testület  a  Monor  Városi  Gyermekjóléti  és  Családsegítő 
Szolgálat  gombai  illetékességi  területen  folytatott  tevékenységéről, 
valamint  a jegyzői  hatáskörbe tartozó  gyámügyi  feladatok  ellátásáról 
szóló beszámolókat elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az 
illetékes felügyeleti szervet, valamint a Monor Városi Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 29. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Tájékoztatta  a  Képviselő-testületet,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  főzőkonyhájának 
élelmezésvezetője  nyugdíjazásra  jogosult,  kérte  ezzel  kapcsolatban  a  munkaviszonyának 
megszüntetését, közös megegyezéssel.  Nyugdíjba vonulása alkalmából a munkáltató a több 
évtizedes munkáját jutalommal köszönte meg és munkaviszonya 2011. április 30. napjával 
megszűnik. 2011. május 01-től nyugdíjas éveit kezdi tölteni.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy negyedik napirendi pontként a meghívó szerinti kilencedik 
napirendi  pont  kerüljön  tárgyalásra  a  kilencedik  napirendi  pont  meghívott  vendégeinek 
jelenlétére tekintettel.

4. napirend
Tájékoztató a Gombai Polgárőr Egyesület működéséről

Lehota Vilmos
Köszöntötte Mátyás Ferencet a Gombai Polgárőr Egyesület elnökét és Kósa Attilát a Gombai 
Polgárőr Egyesület  tagját. Ismertette, hogy a beszámolót mindhárom bizottság tárgyalta.  A 
bizottsági véleményeket kérdezte.
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Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a Gombai Polgárőrség 2010-
es évének működéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  Polgárőrség  beszámolóját  szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte Mátyás Ferencet, hogy az írásos beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Mátyás Ferenc
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat, véleményeket. További hozzászólás nem lévén kérte, aki 
a  Gombai  Polgárőr  Egyesület  2010.  évi  működéséről  szóló  beszámolót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     50/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Gombai Polgárőr Egyesület 2010. évi működéséről szóló tájékoztatót és az 
alábbi döntést hozta:

1./ A  Képviselő-testület  a  Gombai  Polgárőr  Egyesület  2010.  évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  az 
egyesületet tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 29. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy ötödik napirendi  pontként  a meghívó szerinti  harmadik 
napirendi pont tárgyalásával folytassa munkáját.

5. napirend
Javaslat a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. 

(II.05.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte. A véleményező bizott-
ságok hozzászólását kérte. 

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben szereplő 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság véleményét ismertette, mely szerint a bizottság az előter-
jesztéshez csatolt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  a  rendelet-tervezetet  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze. 

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati rendelete

a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.05.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte a Képviselő-testületet,  hogy hatodik napirendi pontként a meghívó szerinti negyedik 
napirendi pont kerüljön tárgyalásra.

6. napirend
Javaslat az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló önkormányzati rende-

let megalkotására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy negyedik alkalommal van a Képviselő-testület előtt az előterjesztés, minden 
alkalommal  más-más  rendelet-tervezettel.  A  jelenlegi  rendelet-tervezete  a  maximális 
kiszabható  túlsúlydíjat  tartalmazza,  de  a  mellékletként  kiküldött  számítási  táblázatok 
tartalmaznak javasolt díjtételeket is. A rendelet-tervezetet mindhárom bizottság véleményezte. 
A bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
elfogadásra, a díjkalkulációt pedig továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  elfogadásra,  a 
túlsúlydíj összegének megállapítását továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Kósa Erzsébet Anikó
Megjegyezte, hogy az eljárási díjakra vonatkozó tételek kötelezőek, a túlsúlydíjakat viszont a 
Képviselő-testület határozhatja meg.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az előterjesztés szerint  a rendelet  2011. május 15. napján lépne hatályba. 
Kérdezte, hogy van-e javaslat a túlsúlydíjak megállapítására?

Kiss Tibor
Kérdezte, hogy az eljárási díjakat és a túlsúlydíjakat külön-külön is be lehet vezetni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy be lehet-e vezetni külön-külön. Arra lát lehetőséget, 
hogy  most  bevezető  időszakban  a  javasolt  túlsúlydíjak  alacsony  mértékben  legyenek 
bevezetésként megállapítva. A későbbiekben lehet módosítani.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy  amennyiben  megállapításra  kerülnek  a  díjak,  akkor  azok  végleges  díjak 
legyenek. Kérdezte, hogy mondható-e az, hogy 2011. július 01-től kerül bevezetésre, onnantól 
kezdve minden kötelező, de a következő két hónapban a túlsúlydíj alól mindenki mentes.

Kósa Erzsébet Anikó
Elmondta,  hogy  az  eltolt  időpontú  hatályba  léptetéssel  ezt  meg  lehet  oldani.  A  záró  és 
hatályba léptető rendelkezéseknél be lehet hozni egy olyan rendeleti szakaszt, hogy a rendelet 
10.  §  szakasz  a)  b)  c)  pontjai  hatályba  lépésének  időpontja  a  rendelet  hatályba  lépésétől 
eltérően:  2011. szeptember 01.

Tasi Péter
Az  eljárási  díjak  és  a  túlsúlydíjak  tekintetében  is  2011.  július  01-től  történő,  egységes 
bevezetést  javasolt.  A túlsúlydíjat  240.-Ft/nap,  vagy 5.000.-Ft/6  hónap,  vagy 9.000.-Ft/év 
összegben javasolta meghatározni.

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetért  azzal  a  módosító  indítvánnyal,  hogy  a  rendelet  tervezett  hatályba 
lépésének időpontja: 2011. július 01. napjában legyen megjelölve, kézfelemeléssel jelezze.  

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

     51/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló rendelet tervezetben 
szereplő  hatályba  lépés  időpontjának  változtatására  vonatkozó  módosító 
indítványt és az alábbi döntést hozta:
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1./ A  Képviselő-testület  az  egyes  helyi  közutak  forgalmának 
szabályozásáról  szóló  rendelet  tervezetében  a  hatályba  lépés 
időpontjának változtatására  vonatkozó képviselői  módosító  indítványt 
támogatva a tervezett hatályba lépés időpontját 2011. július 1 napjában 
jelöli meg. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  egyes  helyi  közutak  forgalmának  szabályozásáról  szóló  rendelet 
tervezetében  a  10.  §-ban  meghatározott  túlsúlydíjak  csökkentésére  irányuló  képviselői 
módosító indítvány alapján a napi túlsúlydíj 240.- Ft, a féléves túlsúlydíj 5.000.- Ft, az éves 
túlsúlydíj 9.000.- Ft összegben kerülne meghatározásra. 
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     52/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló rendelet tervezetben 
szereplő túlsúlydíjakra vonatkozó módosító  indítványt  és az alábbi  döntést 
hozta:

1./ A  Képviselő-testület  az  egyes  helyi  közutak  forgalmának 
szabályozásáról szóló rendelet tervezetében a 10. §-ban meghatározott 
túlsúlydíjak  csökkentésére  irányuló  képviselői  módosító  indítványt 
támogatva a túlsúlydíjak  csökkentését  tartja indokoltnak  úgy,  hogy a 
napi túlsúlydíj  240,- Ft legyen, a féléves túlsúlydíj  5.000,- Ft míg az 
éves túlsúlydíj 9.000,- Ft  

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  módosításokkal  együtt  a  rendelet-tervezetet 
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati rendelete

az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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Lehota Vilmos
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  hetedik  napirendi  pontként  a  meghívó  szerinti  tizedik 
napirendi pont kerüljön tárgyalásra.

7. napirend
Tájékoztató a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről

Lehota Vilmos
Köszöntötte  Fazekas  Krisztinát  a  Monor  és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás 
munkaszervezet vezetőjét. Ismertette, hogy a tájékoztatót valamennyi bizottság véleményezte. 
A bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság a tájékoztatót  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
Kérdezte Fazekas Krisztinát, hogy az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítése?

Fazekas Krisztina
Szóbeli  kiegészítésként  elmondta,  hogy sajnos  a  2009-es  évhez  hasonlóan  2010.  évben a 
feladatellátásban különösebb változás nem történt, sajnos ez a tendencia egyelőre erre az évre 
is várható még. Nem tudni, hogy 20l2-től folytatódik-e ez a fajta feladatellátás bármilyen más 
formában. Jelenleg a szinten tartás a cél.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy a Képviselő-testület a polgármester úrtól rendszeresen kap tájékoztatást a 
Kistérségi Társulás tevékenységéről. 

Lehota Vilmos
Kérdezte a további hozzászólásokat, véleményeket. További hozzászólás nem lévén a Monor 
és  Térsége  Többcélú  Kistérségi  Társulás  2010.  évi  tevékenységéről  szóló  tájékoztató 
elfogadását kérte. Kérte, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     53/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Monor  és 
Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és 
az alábbi döntést hozta:
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1./ A Képviselő-testület a Monor és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ A  Képviselő-testület  felkérte  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  a  Társulás 
Elnökét és Munkaszervezetének vezetőjét tájékoztassa. 

Határidő: 2011. április 22.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

8. napirend
Beszámoló a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról

Lehota Vilmos
Köszöntötte Kelemen Józsefet a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét  és Bálint 
Gábor körzeti megbízottat.

Elmondta, hogy a körzeti megbízotti beszámoló jelentést mindhárom bizottság tárgyalta. A bi-
zottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra ja-
vasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a beszámolót szintén elfogadásra java-
solta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kelemen József kapitányságvezetőnek adta át a szót.

Kelemen József
Elmondta, hogy a kapitányság az elmúlt évben eredményes évet zárt, az eredmények közel 10 
%-kal javult, ebben Bálint Gábor körzeti megbízott munkája is benne van. 
A Monori Rendőrkapitányság a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tizenhárom kapitánysága 
közül a harmadik legeredményesebb kapitányság lett. Monoron tavaly ősszel beindult a térfel-
ügyeleti rendszer. A létszámhelyzet megoldásra fog kerülni. A tervek szerint Gombán, Bé-
nyén, Káván külön megbízotti körzet kerülne kialakításra. Várják, hogy a pozitív döntés meg-
történjen és utána elkezdődhessen az érdemi munka, magának a körzetnek a kialakítása és an-
nak a kollégának a megtalálása, aki a körzetben dolgozni fog.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy mindenképpen üdvözlendőnek tartja, hogy lehetőség van a körzeti megbízotti 
státusz növekedésre. Az eredményességet megköszöni a Képviselő-testület. Megfontolásra ja-
vasolta, hogy a mezőőr szolgálatról beszéljen a Képviselő-testület.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén a körzeti megbízotti beszámoló jelentés elfogadását javasolta. 
Kérte, aki a beszámoló elfogadásával egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 ige szavazattal, ellenvélemény 
és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     54/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Monori  Rendőrkapitányság  által  a  Gomba  község  közbiztonságának 
helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről,  és  az  azzal 
kapcsolatos feladatokról készült beszámoló jelentését és az alábbi határozatot 
hozta:

1./ A Képviselő-testület a Gomba község közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről,  és  az  azzal  kapcsolatos 
feladatokról készült beszámoló jelentést elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Monori 
Rendőrkapitányság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 29. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  kilencedik  napirendi  pontként  a  meghívó  szerinti 
tizenegyedik napirendi pont kerüljön tárgyalásra.

9. napirend
Tájékoztató a helyi kegyeleti közszolgáltatásról

Lehota Vilmos
Köszöntötte  Mészáros  Terézia  temetkezési  vállalkozót  és  a  munkájában  segítségére  lévő 
kollégáját.

Ismertette, hogy a helyi kegyeleti közszolgáltatásról szóló tájékoztatót mindhárom bizottság 
tárgyalta. A véleményező bizottságok álláspontjait kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság a tájékoztatót  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  tájékoztatót  szintén  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  Mészáros  Teréz  temetkezési  vállalkozót,  hogy  a  leirt  anyaghoz  kíván-e  szóbeli 
kiegészítést tenni?
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Mészáros Terézia
Bemutatta a kollégáját, Baráth Miklóst, akivel több, mint egy éve együtt dolgoznak. Minden 
településen a Baráth és Mészáros Kft-ként szeretnének működni. Gomba község jegyzője ezt 
nem fogadta el, mert a kegyeleti  közszolgáltatási szerződést egyéni vállalkozóként kötötte. 
Kérte  a  Képviselő-testületet,  ha  valamikor  erről  szó  lehet,  akkor  támogassa  ezt  a  kérést. 
Megköszönte a Képviselő-testületnek, hogy a temetőre egyre többet költenek.
Felvetette, hogy a ravatalozó felújítására is nagy szükség van, továbbá egy mosdó helyiség 
kialakítása is elengedhetetlen. Megköszönte még az önkormányzat segítő szándékát is.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy 2008-ban kegyeleti közszolgáltatási pályázat volt lefolytatva és az alapján 
került  megkötésre  a  jelenleg  érvényben  lévő  szerződés.  Ez  a  pályáztatási  rendszer  akkor 
engedné a névváltozást, ha jogutódról lenne szó. Elmondta továbbá, hogy konkrét tervek még 
nincsenek  a  ravatalozó  felújítására,  elgondolások  viszont  már  igen  és  e  mellé  társul 
költségvetési fedezet is 600.000.-Ft összegben.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy elég sűrűn napirenden volt a kegyeleti  szolgáltatás, maga a pályáztatás 
miatt is. Úgy gondolja, hogy ha napirenden volt a ciklus első évében, akkor később elegendő 
egy ciklusban egyszer tárgyalni.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslattal  kérte 
elfogadni a tájékoztatót, kérte, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
  
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     55/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi kegyeleti 
közszolgáltatásról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület  Mészáros Teréziának a helyi  kegyeleti  közszolgáltatásról 
szóló beszámolót elfogadta.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a közszolgáltatót 
tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 22.  
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Baráth Miklós
Kérdezte, hogy a lejárat előtt is fel lehet bontani a szerződést?

Lehota Vilmos
A  kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy  lejárat  előtt  is  kezdeményezni  lehet  a  szerződés 
felbontását.
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Baráth Miklós
Kérdezte, hogy a ravatalozó felújítása során méreti nagyobbítás lesz-e, plusz helyiség kerül-e 
kialakításra?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a jelenlegi elgondolás a ravatalozó belső rendbetétele

Baráth Miklós
Megjegyezte,  amennyiben  a  ravatalozó  belső berendezésének felújítására  kerül  sor,  úgy a 
berendezés elkészítésében a szakmai tapasztalatot felhasználva tud segítséget nyújtani.

Lehota Vilmos
Megköszönte  a  felajánlást  és  elmondta,  hogy  a  ravatalozó  fenntartásával  is  megbízott 
kegyeleti  közszolgáltatót  az ügy kapcsán mindenképpen meg kell  keresni,  hiszen Ő tudja, 
hogy mi szorul leginkább felújításra.

Lehota Vilmos
Kérte  a  Képviselő-testületet,  hogy  tizedik  napirendi  pontként  a  meghívó  szerinti  ötödik 
napirendi pont tárgyalására kerüljön sor. 

10. napirend
Javaslat a helyi adókról szóló 32/2008. (XII.11.) sz. rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  napirendi  ponttal  kapcsolatos  előterjesztést  mindhárom  bizottság 
véleményezte. A bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
kérte, aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2011.(IV.15.) 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
Kérte,  hogy tizenegyedik  napirendi  pontként  a  meghívó  szerinti  hatodik  napirendi  pontot 
tárgyalja a Képviselő-testület.

11. napirend
Javaslat a lakcím bejelentkezés helyi szabályairól szóló 21/2010. (X.29.) sz. önkormány-

zati rendeletének hatályon kívül helyezésére

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottságok hozzászólásait 
kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  a  rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívül hozzászólás nem lévén, kérte, aki a rendelet hatályon kívül 
helyezésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati rendelete

a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 21/2010. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

12. napirend
Javaslat az önkormányzat 2010. évi közbeszerzései éves statisztikai összegzésének elfo-

gadására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta. A 
bizottság elnökének véleményét kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.
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Lehota Vilmos
A  véleményező  bizottság  hozzászólásán  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  kérte.  Kérte,  aki  a  határozati 
javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     56/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 2010. 
évi közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadására vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  az önkormányzat  2010. évi közbeszerzéseinek sta-
tisztikai összegzését a határozat 1. sz. melléklete szerinti formában és tar-
talommal változtatás nélkül elfogadja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a statisztikai összegzést 
a Közbeszerzések Tanácsának határidőben küldje meg.

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

13. napirend
Tájékoztató a 2010. évi belsőellenőrzés éves összesítő jelentéséről

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményezte.  A  bizottsági 
véleményt kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi Bizottság elnökének hozzászólalásán kívül további hozzászólás nem lévén az 
előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     57/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 2010. 
éves  belsőellenőrzésekről  készült  éves  összefoglaló  jelentés  elfogadására 
előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a belsőellenőri 2010. éves összefoglaló jelentést el-
fogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vin-
cent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

  Határidő: 2011. április 22. 
  Felelős: Lehota Vilmos polgármester

14. napirend
A Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának hiánypótlása

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  elnökének 
véleményét kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A véleményező bizottság elnökének hozzászólalásán kívül 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:

     58/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Gomba  Község 
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosításának hiánypótlására vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület visszavonja a Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítására 
és egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó 13/2011. (II.10.) sz. határozatát és a 
módosításra irányuló döntését jelen határozatban újra szövegezi. 

2. A Képviselő-testület  a Polgármesteri  Hivatal alapító okiratának módosító okiratát  a 
határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel, 2011. április 15-i hatályba lé-
péssel jóváhagyja.
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3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határozat 1./ pontjával mó-
dosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének 
megfelelő szövegezéssel, 2011. április 15-i hatályba lépéssel jóváhagyja.

4.  A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár területi-
leg illetékes Igazgatóságánál a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban történő 
átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2011. április 22.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

15. napirend
A Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosításának hiánypótlása

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy az  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  elnökének 
hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az  Ügyrendi  Bizottság  véleményén  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a 
határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     59/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Gólyafészek 
Óvoda alapító  okirat  módosításának  hiánypótlására  vonatkozó javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület visszavonja a Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítására és 
egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó 14/2011. (II.10.) sz. határozatát és a mó-
dosításra irányuló döntését jelen határozatban újra szövegezi. 

2. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító okiratát a hatá-
rozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel, 2011. április 15-i hatályba lépéssel 
jóváhagyja.

3. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda - a jelen határozat 1./ pontjával módosított 
- egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfe-
lelő szövegezéssel, 2011. április 15-i hatályba lépéssel jóváhagyja.
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4.  A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt, hogy a Magyar Államkincstár te-
rületileg illetékes Igazgatóságánál a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartásban tör-
ténő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2011. április 22.
Felelős: Dr. Zimonyi Károlyné intézményvezető

16. napirend
Javaslat a gombai 03/38  hrsz-ú ingatlan végleges más célú hasznosítására és belterület-

be csatolására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponthoz csatolt előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy az Ügyrendi Bizottság és 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.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint jó lenne látni más települések gyakorlatát. A belterületbe vonás egységes 
gyakorlatát  javasolta  kialakítani,  akár  önálló  napirendi  pontként  megtárgyalni,  hogy  a 
belterületbe vonásokhoz hogyan viszonyuljon a Képviselő-testület.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  Nyeste  László  térségi  főépítész  összeállított  egy  anyagot,  mellyel 
prezentációként szeretne az önkormányzat elé állni. Remélhetőleg a következő testületi ülésre 
el tud jönni és függetlenül attól, hogy van-e ilyen beadvány, kérelem át lehetne tárgyalni az 
önkormányzat lehetőségeit és a belterületbe vonást is.

Tóth József
Véleménye szerint nem lehet összehasonlítani különböző időszakokat, mivel a piac mindig 
változik. 

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztéshez csatolt határozati  javaslatban 
foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     60/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
03/38 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolására vonatkozó javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a 03/38 hrsz-ú ingatlan végleges más célú 
hasznosítását és belterületbe csatolását határozza el.  

2. A  Képviselő-testület  a  településrendezési  szerződés  tervezetét  a 
határozat  melléklete  szerinti  szövegezéssel  elfogadja  és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
szerződés  aláírását  követően  a  Monori  Körzeti  Fölhivatalnál  az 
ingatlan végleges más célú hasznosítása, és belterületbe csatolása 
iránt a szükséges intézkedéseket  tegye  meg, a kérelmet Gomba 
Község  Önkormányzata  nevében,  és  képviseletében  eljárva 
benyújtsa.

Határidő:   értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

17. napirend
Javaslat 2011. évi Falunap szervezésére vonatkozó pályázat elbírálására

Lehota Vilmos
Az előterjesztés kiegészítéseként ismertette, hogy a pályázó a pályázat érdemi kérdést nem 
érintő  hiányosságának  (nevezési  díj  megfizetését  igazoló  bizonylat  hiánya)  hiánypótlási 
kötelezettségének eleget tett. 

Az  előterjesztést  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottsági 
véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi  Bizottság  és Pénzügyi  Bizottság véleményén  kívül  további  hozzászólás nem 
lévén  a  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     61/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
2011.  évi  Falunap  szervezésére  vonatkozó  pályázat  elbírálására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1./ A képviselő-testület  a  Gombai  falunap  rendezvény lebonyolítására 
kiírt  pályázatot  eredményesnek  nyilvánítja,  a  pályázati  kiírásban 
szereplő szempontok figyelembevételével megállapítja továbbá, hogy 
pályázat nyertese a MAGFALVÁÉRT Egyesület.

2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nyertes 
pályázóval a támogatási szerződés megkötése iránt intézkedjen.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy 400.000.-  Ft  volt  a  falunap  szervezésére  a  költségvetésben  tervezve.  Az 
iménti döntéssel 250.000.-Ft-tal került támogatásra a pályázat. Ezen a jogcímen l50.000.-Ft 
maradvány van. A Rendezvényház elkészült részeinek átadására vélhetően 2011. május 14.-én 
kerül  sor.  Javasolta,  hogy  a  150.000.-Ft  ekkor  kerüljön  felhasználásra,  falunap  kerüljön 
megszervezésre

18. napirend
A SOM-KE Dental Kft-vel az önálló orvosi tevékenység végzésére érvényben lévő meg-

bízási szerződés teljesülésének vizsgálata

Lehota Vilmos
Köszöntötte Dr. Somogyi Rozáliát a SOM-KE  Dental Kft. képviselőjét.
Elmondta, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményeket 
kérdezte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta. A 
bizottság kérése, hogy hétfői napon is legyen helyettesítés, hogy ne kelljen péntektől szerdáig 
várni a betegeknek 

Dr. Somogyi Rozália 
Elmondta,  hogy valószínűleg Szabó Márta  doktornő leánya  is betársul,  így júliustól,  vagy 
augusztustól heti 30 órára egészül ki a fogászati rendelés.
Sajnos  nem  sokan  jelentkeznek,  illetve  a  jelentkezők  azért  nem  vállalják,  mert  utazási 
költségtérítés és lakhatási lehetőség megoldási dolgok játszanak közre.
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Lehota Vilmos
Véleménye  szerint  a  jelenlegi  ellátásban  nem sok  kifogást  talál  a  lakosság,  meg  vannak 
elégedve a helyettesítő fogászati ellátással.

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy tudomása szerint is elégedett a lakosság a jelenlegi helyettesítéssel, ismeretei 
szerint arra még nem volt precedens, hogy a doktornő valakit elküldött volna, azért mert véget 
ért a rendelési idő. Egyetért azzal, hogy a péntek és a szerda között elég hosszú az idő, a 
hétfői napra vonatkozóan intézkedni fog.

Kiss Tibor
Véleménye  szerint  is  kevés  a  jelenlegi  rendelési  idő,  továbbá  bizonytalan,  hogy mikortól 
egészül ki a fogászati rendelés heti 30 órára.  

Elmondta, hogy szerdai napon járt a rendelőben, 12.00 óráig volt rendelés, 13.30 órakor a 
doktornő elküldött egy beteget, azzal hogy menjen vissza pénteken.

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy továbbra is hirdetve van a helyettesítés, aki jelentkezik, mindenkivel beszél, 
hogy ha véletlen közbe jön valami és a Szabó doktornő lánya  mégsem vállalja, akkor legyen 
aki helyettesít.  Ilyen értelemben bizonytalan a dolog.

Szegedi Csaba
Véleménye  szerint  minél  hamarabb  meg  kell  oldani,  hogy  heti  30  órában  rendeljen  a 
fogorvos.

Dr. Somogyi Rozália
Elmondta, hogy a heti 15 óra rendelés kényszerhelyzet, átmeneti dolog, a cél mindenképpen 
az, hogy visszaálljon a heti 30 órában történő rendelés.

Tóth József
Elmondta,  hogy nem tartaná  jónak,  ha 30 órában lenne ellátva  a feladat,  csak nem olyan 
minőségben, mint a jelenlegi ellátás.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a törekvéseket kedvezően tudja értékelni a Képviselő-testület. Egyre jobb a 
fogorvosi ellátás.  Javaslata,  hogy legyen jobban tagolva a jelenlegi  rendelési  idő, hogy ne 
kelljen péntektől szerdáig várni a betegeknek. Nem az elsődleges szempont, hogy a hétfői 
napon más álljon be a Szabó doktornő helyére, hanem az a cél, hogy hétfői napon is ellátásra 
kerüljenek a betegek.

További hozzászólás nem lévén, aki egyetértett azzal, hogy - kerüljön felszólításra a doktornő, 
hogy  2011.  július  1.  napjáig  találjon  módot  arra,  hogy  a  rendelési  idő  újra  érje  el  a 
szerződésben rögzített  30 órát és a meghatározott  időpontig is tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a mostani rendelési idő jobban tagolt legyen – kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:
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     62/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzatnak a  SOM-KE Dental  Kft-vel az  önálló  orvosi  tevékenység 
végzésére  érvényben  lévő  megbízási  szerződés  teljesülését  és  az  alábbi 
döntést hozta:

1./ A  Képviselő-testület  -  értékelve  a  feladatellátás  érdekében  tett 
törekvéseket  -  felszólítja  a   SOM-KE Dental  Kft  képviselőjét,  hogy 
2011. július 1. napjáig találjon módot arra, hogy a rendelési idő újra érje 
el a szerződésben rögzített 30 órát. Az így meghatározott  időpontig is 
tegyen  meg mindent  annak érdekében,  hogy a  mostani  rendelési  idő 
jobban tagolt legyen. 

Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

19. napirend
E g y e b e k

Javaslat a Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Református Egyházközség
között érvényben lévő megállapodás módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  pont  előterjesztését  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A 
bizottságok álláspontjait kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztést 
továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  az  előterjesztést  továbbtárgyalásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  igazgató  úrral  és  a  lelkész  úrral  egyeztetett,  hogy  ezek  az  aggályok 
felmerültek  és  a  módosítási  igény  értelmezését  kéri  az  önkormányzat.  A  módosításokat 
elfogadhatónak tartják.

Tóth József
Kérdezte, hogy lehet-e sorszámozni a változtatási pontokat és úgy tárgyalni az átláthatóság 
végett?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az ilyen módon történő tárgyalásnak nincs akadálya.

25



Tóth József
Elmondta, hogy az eredeti megállapodásban 3 x 10 % szerepel. Az előterjesztésben szerepel 
10 millió forint működési, valamint 5 millió forint fejlesztési, felújítási támogatás. Kérelem 
szerint önerőnek számítana egy pályázat. 

5 millió forint fejlesztési, felújítási támogatás: a szerződés megkötésekor az amortizáció volt 
az  első  szempont.  Utána  a  Képviselő-testület  úgy  döntött,  hogy  pályázati  önerőre  lehet 
tartalékolni. Nem ért azzal egyet, hogy 5 millió forintot pályázati önerőre teszik félre, mert az 
iskolára  folyamatosan  költeni  kell  és  5  millió  forintot  évente  rá  is  lehet  költeni.  Annyi 
módosítást  javasol  -  mivel  nem  minden  évben  ugyanakkora  összegeket  kell  fordítani  a 
felújításra - hogy az 5 millió forint például 50 %-ban átvihető legyen a következő évbe.

A 10 millió forint működési támogatás: eredetileg 5 millió a művészeti iskola és 5 millió a 
szabadidős és sport tevékenység. A szabadidős és sport tevékenység sokszor bővebb, mint a 
művészeti  oktatás,  tehát  a  szabadidős  és  sport  tevékenységnél  biztos,  hogy  ezen  összeg 
többszörösét is el lehetne költeni, viszont a művészeti oktatásnak, ha nincs annyi tanulója, 
akkor  nem biztos,  hogy az 5 millió  forintot  el  lehet  költeni.  Javasolta,  hogy a  művészeti 
oktatásnál fel nem használt összeget lehessen a szabadidős és sport tevékenységre átvinni.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  a  Szociális  Bizottság  átcsoportosítást  nem  gondolt  támogatni,  mert 
átcsoportosítás alkalmával a gyermekektől vennének el. 

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  fix  összeg  mindkét  fél  számára  lehet  előnytelen.  Javasolta  a  sávos 
kialakítást, vagy fejkvóta meghatározását.
Kérdezte,  hogy  a  javaslatot  kell-e  bizottsági  szinten  egyeztetni,  vagy  tárgyaljon  ki  a 
Képviselő-testület egy javaslatot és azzal tud választ adni a jelenlegi kérelemre.

Tóth József
Véleménye szerint a Képviselő-testület döntsön, bizottsági szinten történő egyeztetéssel nem 
jutnak előrébb.  Kérdezte, hogy a 3 x 10 %-on miért kell változtatni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ennek a normatívának a számítása egy elég sajátos módszer, annak is van 
veszélye,  ha  kvóta  kerül  megállapításra  fix  összegben  és  az  csak  gyermeklétszámban 
szorzandó, de az igaz, hogy az oktatási alapnormatíva nemhogy nőtt, hanem kis mértékben 
még csökkent is  az  elmúlt  négy esztendőben,  amióta  működik  ez a  megállapodás.  Ha fix 
összeg kerül megállapításra az is csak a forintban kifejezett szinten tartást tudja megoldani, de 
akkor csökkenő tendenciát nem mutat, még ha az oktatási normatíva csökken is. 

Tóth József
Véleménye  szerint  maradjon  10  %,  így  mint  önkormányzat  nem kötelezte  el  magát.  Ha 
kevesebb pénze van az önkormányzatnak, akkor az iskolánál is kevesebbel kell gazdálkodni. 
Azonkívül,  ha   anyagilag  az  önkormányzat  úgy  áll,  akkor  segít.  Az  önkormányzat 
finanszírozása is kevesebb, ha megszorítások vannak, nem tud az önkormányzat többet adni.
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Tasi Péter
Véleménye szerint az egész pénzügyi támogatás azt a célt szolgálja, hogy az egyébként előre 
nem látható támogatása az iskolának az milyen módon fog történni és az iskola pénzügyi 
helyzete nehogy veszélybe kerüljön. Ez a megállapodás elsősorban az önkormányzat számára 
hasznos pénzügyileg.  Az önkormányzat  továbbra is felelősséget érez a gombai  gyermekek 
közoktatásban való részvételére, ezért támogatta. 
A  szavazattal  való  támogatás  azt  jelentette,  hogy  fenti  szempontok  szerint  támogatni  az 
intézményt.
Átgondolandó, hogy az eredeti célok az elmúlt időszakban megvalósultak-e, bármelyik félnek 
ez a hibájára visszavezethető-e, vagy nem vezethető vissza és kívül álló okok, amelyek miatt 
ezt a szerződést valamilyen részében módosítani kell. Nem lát abban problémát, ha egy adott 
évben egy támogatás nem kerül felhasználásra. 
Az, hogy a pénzösszeg átvihető-e egyik évre, vagy nem? Ha az önkormányzat úgy gondolta, 
hogy támogatja és ez valamilyen módon pénzügyi  segítséget jelent az iskolának, akkor az 
iskolára lehet bízni.
Az iskola javaslata és az itt elhangzott javaslatok között nagy a távolság. Ez a megállapodás 
van olyan fontos, hogy önálló napirendi pontként kerüljön tárgyalásra az iskola és az egyház 
képviselőivel együttesen. Akkor a felvetett javaslatokról azonnal lehet véleményt mondani.
Az idei nagyságrendnek semmiképpen nem gondolná, hogy változnia kellene.

Lehota Vilmos
Az önkormányzatnak hozzá kell,  hogy járuljon az új iskola létrehozásához. Ehhez úgy tud 
hozzájárulni,  hogy  az  odaszánt  támogatásból  nem  ragaszkodik  a  kötelező  elaprózáshoz, 
hanem lehetővé teszi az önerőként való felhasználását. 

Tóth József
Véleménye szerint iskola felújításra 5 millió forintra szükség van, azért javasolta az 5 millió 
forint  50  %-át,  mert  van,  amikor  többet,  van  amikor  kevesebb  kell  erre  költeni.  Ha  az 
önkormányzat ezt a pénzt külön számlán, pályázati önerőként teszi félre, az iskola pedig a 
fejkvótákból  befolyt  pénz megmaradt  részéből  fedezi  a  javításokat,  akkor  semmivel  sincs 
előrébb az önkormányzat. Az egyháznak van vezetése. Politikai döntés során ki tudja, hogy 
mi lesz annak a pénznek a sorsa. 

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy egyetért Tasi Péter alpolgármester véleményével.
A bizottsági szinten történő tárgyalásnak nem látja értelmét.

Szabó Gyula
Véleménye  szerint,  ha  ad  az  önkormányzat,  akkor  tudja  azt,  hogy  hová  lett  elköltve.  A 
művészeti iskola esetében megmaradt pénz legyen átcsoportosítva, akár a sport tevékenységre 
is. Javasolta, hogy a napirendi pont tárgyalása kerüljön elnapolásra.

Kiss Tibor
Véleménye  szerint  az  iskolában  a  sportra  nem  sokat  költenek,  ezt  a  részét  ki  kell 
hangsúlyozni. A korábbi megállapodást át kell értékelni. Úgy gondolja, hogy ebben az ügyben 
jelenleg nem tud a Képviselő-testület döntetni.

Tóth József
Véleménye szerint a szülői munkaközösség látja legjobban az igényeket, mondják el, hogy a 
gyermekeknek mire van szükségük. 
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Dr. Zimonyi Károly
Javasolta, hogy a napirendi pont tárgyalása kerüljön elnapolásra.

Lehota Vilmos
Kérte, aki a napirendi pont elnapolásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     63/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba 
Község  Önkormányzata  és  a  Gombai  Református  Egyházközség  között 
érvényben lévő megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 
döntést hozta:

1./ A Képviselő-testület  a  Gomba  Község  Önkormányzata  és  a  Gombai 
Református  Egyházközség  között  érvényben  lévő  megállapodás 
módosítására  vonatkozó  döntését  a  2011.  május  hónap  során 
összehívásra kerülő rendkívüli ülés időpontjáig elnapolja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Jókai. u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó előszerződésben rögzített 
határidőben való szerződéskötés elmaradásából eredően az önkormányzatot ért kár 

nagyságának megállapítására, valamint a kár megtérítése jogi lehetőségeinek 
kivizsgálására

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

Tóth József
Ismertette,  hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
kérte, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     64/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jókai u. 
8. szám alatti ingatlanra vonatkozó előszerződésben rögzített határidőben való 
szerződéskötés elmaradásából eredően az önkormányzatot ért kár nagyságának 
megállapítására, valamint a kár megtérítése jogi lehetőségeinek kivizsgálására 
vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az önkormányzat a szerződéskötésből ere-
dő kárát  a jegybanki alapkamat mértékének figyelembevételé-
vel,  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény 
(Ptk.) 232. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően számí-
tott 825.298,- Ft-ban  állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előszerző-
dés felbontására – azzal egyező alakisággal, a vevők költségére 
– intézkedjen.

3. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a kifizetett 
vételárrészből az 1. pontban meghatározott kár, valamint az elő-
szerződést felbontó okirat elkészítésének költsége levonása után 
fennmaradó összeg vevők részére történő visszautalására intéz-
kedjen. 

Határidő: 2011. május 15.
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Javaslat Gomba belterület 466 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó adásvételi 
szerződés felbontására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendi pont előterjesztését mindhárom bizottság tárgyalta. A bizottsági 
véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  a  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Lehota Vilmos
A bizottsági hozzászólásokon kívül további hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot tette 
fel szavazásra, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
ellenvéleménnyel és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     65/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  vevő 
adásvételi  szerződésben  rögzített  kötelezettségének  elmulasztásából  eredően  az 
önkormányzatot ért kár nagyságának megállapítására, valamint a kár megtérítése 
jogi lehetőségeinek kivizsgálására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület  a Gomba belterület  466 helyrajzi  számú ingatlanra 
megkötött adásvételi szerződést fel kívánja bontani.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés 
felbontására – azzal egyező alakisággal, a vevő költségére – intézkedjen, a 
vevővel ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményezzen.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Harabula Sándor gombai lakos ingatlanvásárlási szándéknyilatkozata

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy Harabula Sándor gombai lakos kérelmének elbírálására előkészített javaslatot a 
Pénzügyi Bizottság véleményezte. A bizottsági véleményt kérdezte.

Tóth József
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt „A” változatú határozati javaslat 
elfogadását javasolta a Képviselő-testülete felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a Pénzügyi Bizottság véleményén kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem 
lévén kérte,  aki az előterjesztés „A” változatú határozati  javaslatát  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     66/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Harabula 
Sándor gombai lakos kérelmének elbírálására előkészített javaslatot és 
az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület a 455/8 hrsz-ú ingatlanba beolvadó 307 m2 

területű ingatlanrészt nem kívánja értékesíteni. 
2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 

Harabula Sándort tájékoztassa.

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

Javaslat a gomba.hu önkormányzati webfejlesztés árajánlatának elbírálására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  harmadik  ponttal  indokolt 
kiegészíteni  az  alábbiak  szerint:  „  A  Képviselő-testület  a  portálfejlesztésre  vonatkozó 
szerződésben rögzítésre  kerülő 494.000,-  Ft + ÁFA díjazás fedezetét  az  általános  tartalék 
terhére biztosítja. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A bizottsági véleményt kérdezte.

Tóth József
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt és kiegészített „A” változatú 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testülete felé.

Lehota Vilmos
A Pénzügyi Bizottság véleményén kívül további hozzászólás nem lévén kérte, aki az előterjesztés 
„A” változatú, kiegészített határozati javaslatát elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     67/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  AionNext 
Számítástechnikai  Kft  által  portálfejlesztésre  tett  árajánlatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület az árajánlatot elfogadva felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a portálfejlesztésre vonatkozó szerződést az ajánlatban rögzített áron 
-  wordpress portál sitebuld és programozására,
- menetrend modul integrálására a korábbi oldalból, a kód ellenőrzése és 

sitebuild,
- linkmarketingre (linképítés) a Google helyezések javítására és
- webgalamb professzionális hírlevél szoftver integrálására, valamint a
- wordpress weboldal hostingjára
az önkormányzat nevében és képviseletében aláírja.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről  AionNext 
Számítástechnikai Kft-t tájékoztassa.
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3. A Képviselő-testület a portálfejlesztésre vonatkozó szerződésben rögzítésre 
kerülő  494.000,-  Ft  +  ÁFA díjazás  fedezetét  az  általános  tartalék  terhére 
biztosítja. 

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

Javaslat nyomtatott sajtótermék alapítására és kiadására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a bizottsági üléseken tárgyalt határozati javaslatokhoz képest új elem a határozati 
javaslatban a „ Kenyeres Kerti Krónikás „ cím meghatározása. A napirendi pont előterjesztését 
mindhárom bizottság véleményezte. A véleményező bizottságok hozzászólását kérte.

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

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

Tasi Péter
Javasolta a határozati javaslat 1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„ A Képviselő-testület Kenyeres-kerti Krónikás címmel időszakosan (2 havonta) megjelenő 
nyomtatott sajtóterméket kíván alapítani és kiadni. A sajtótermék minimális nyomdai paramé-
terei: A/5 méret, 80 grammos újságnyomó, hajtogatott 8 oldal, a település valamennyi háztar-
tásába postaládás terjesztéssel eljuttatva, ingyenes megjelenéssel. „

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a „ Kenyeres Kerti Krónikás „ cím nem közel lévő az emberekhez.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     68/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
nyomtatott  sajtótermék  alapítására  és  kiadására  vonatkozó  javaslatot,  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Kenyeres-kerti Krónikás címmel időszakosan (2 ha-
vonta)  megjelenő  nyomtatott  sajtóterméket  kíván  alapítani  és  kiadni.  A 
sajtótermék minimális nyomdai paraméterei: A/5 méret, 80 grammos új-
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ságnyomó, hajtogatott 8 oldal, a település valamennyi háztartásába posta-
ládás terjesztéssel eljuttatva, ingyenes megjelenéssel.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sajtóterméknek a mé-
diaszolgáltatásokról  és  a  tömegkommunikációról  szóló  2010.  évi 
CLXXXV. törvény 46. §-ában foglaltak alapján a Nemzeti Média- és Hír-
közlési Hatóság Hivatala által vezetett nyilvántartásba vétele iránti eljárás 
megindítására intézkedjék.

3. A sajtótermék nyomdai előállítására vonatkozóan a Képviselő-testület Bo-
don Attila egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el.

4. A Képviselő-testület a sajtótermék nyomdai előállításának 250.800,- Ft + 
ÁFA költségét az általános tartalék terhére biztosítja.

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyomdai előállításra 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése iránt intézkedjék.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Bercsényi utcai önkormányzati telek beépítésére

Lehota Vilmos
A  Bercsényi  utcai  önkormányzati  tulajdonban  lévő  telek  beépítésére  előterjesztett 
tanulmánytervvel kapcsolatos véleményeket kérdezte.

Tasi Péter
Javasolta, az „A” változatú határozati javaslat 1. pontjának módosítását az alábbiak szerint:
„  A  Képviselő-testület  a  költségvetési  forráshiány  miatt  a  tanulmányterv  részletes 
kidolgozását elveti. „
A 2 pontot ebből a határozati javaslatból teljesen függetlenítené.
Javasolta továbbá, hogy tervpályázat kerüljön kiírásra, külön akár telkekre, vagy összességében.

Tóth József
Javasolta, hogy más tervező véleményét is kérje a Képviselő-testület.

További  hozzászólás  nem lévén kérte,  aki  a  módosított  „A” változatú,  felolvasott  határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 

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

     69/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
Bercsényi  utcai  önkormányzati  tulajdonban  lévő  telek  beépítésére 
előterjesztett tanulmánytervet és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  költségvetési  forráshiány  miatt  a 
tanulmányterv részletes kidolgozását elveti.
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2. A  Képviselő-testület  tervpályázat  kiírását  határozza  el, 
felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  tervpályázat  kiírását  a 
soron következő ülésre készítse elő.

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

Tájékoztatás az önálló bírósági végrehajtóval megkötésre kerülő együttműködési megál-
lapodásról

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A 
bizottsági álláspontokat kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  és  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
A Szociális- és Gyámügyi Bizottság véleményét ismertette, mely szerint a bizottság a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívül 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:

     70/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  az 
adóhátralékok  végrehajtásának  foganatosítása  során  önálló  bírósági 
végrehajtóval megkötendő együttműködési  megállapodás tartalmáról 
az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  Dr.  Paróczai  Noémi  önálló  bírósági 
végrehajtóval  kötendő  -  határozat  melléklete  szerinti  - 
együttműködési  megállapodás  tartalmával  egyetért,  felkéri  a 
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:   azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

34



Csordás János és Sztodola András gombai lakosok haszonbérleti kérelme

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  Csordás  János  és  Sztodola  András  gombai  lakosok  haszonbérleti  kérelmét 
valamennyi bizottság tárgyalta. A bizottságok véleményét kérdezte.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság és  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 szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     71/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Csordás  János 
Gomba, Rákóczi u. 60. szám alatti lakos és Sztodola András Gomba, Rákóczi u. 87. szám 
alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  Csordás János Gomba, Rákóczi u. 60. szám alatti és Sztodola 
András Gomba, Rákóczi u. 87. szám alatti lakos kérelmének helyt adva, részükre a 
607/1 hrsz-ú 3191 m2 területű ingatlant 2013. december 31. napjáig - bérlők egyetem-
leges fizetési kötelezettsége mellett- haszonbérletbe adja.

2. Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a bérleti szerződésben rög-
zítse bérlők nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszik, amennyiben az 
ivóvízminőség javítására irányuló pályázat kedvező elbírálásban részesül a bérelt terü-
let a kútfúráshoz szükséges területtel csökken. 

3. A képviselő-testület a bérleti díj mértékét évente 6.000,- Ft-ban határozza meg, mely 
fizetési kötelezettségnek bérlők tárgy év szeptember 30. napjáig kötelesek eleget tenni. 

4. 3. Az 1. pont szerint bérbe adott területnek a 2. pontban meghatározott okból tör-
ténő csökkenése a 3. pontban megállapított éves bérleti díj mértékét a területcsökke-
néssel azonos arányban csökkenti.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-szerző-
dés, önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2011. április 22.
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat óvodai takarítási szünet engedélyezésére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalta. A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

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

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

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén,  kérte,  aki  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
támogatja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     72/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 
intézményvezetőjének a nyári takarítási szünet időpontjának meghatározására vonatkozó 
javaslatát, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda 2011. évi nyári takarítási szünetének idő-
szakát 2011. július 4-től augusztus 5-ig határozza meg 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről határozati kivonat for-
májában az intézményvezetőt tájékoztassa.

Határidő: azonnali
Felelős:   polgármester

Szücs Sándor gombai lakos haszonbérleti kérelme

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy Szűcs Sándor gombai lakos haszonbérleti kérelmével kapcsolatos előterjesztést 
mindhárom bizottság tárgyalta. Kérte a bizottságok véleményét.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a határozati javaslatot szintén elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.
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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, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     73/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  Szűcs 
Sándor Gomba Arany J. u. 2. szám alatti lakos haszonbérleti kérelmét és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  Szűcs Sándor Gomba Arany János u. 2. szám alatti lakos 
részére a 880/1 hrsz-ú 500 m2  területű ingatlan ½ részét a 2011-es esztendőre 
500.- Ft összegű bérleti díjért haszonbérletbe adja.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges haszonbérleti-
szerződés, önkormányzat nevében történő aláírására.

Határidő: 2011. április 22. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Tóth József képviselő elhagyta az üléstermet /

Javaslat a rendezvényház mellett megvalósításra kerülő tároló építés műszaki ellenőri 
szerződésének jóváhagyására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezte. A véleményező bizottságok 
álláspontjait kérdezte.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a határozati javaslatot mindhárom bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-
testület felé.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy a határozati  javaslat  2. pontjában a 150.000.-Ft helyett  350.000.- Ft műszaki 
ellenőri díj kerüljön biztosításra.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  módosított  határozati  javaslatot  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     74/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  a 
rendezvényház mellett épülő tároló építési munkálatai során műszaki 
ellenőr  megbízására  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
rendezvényház  mellett  épülő  tárolók  építési  munkálataihoz 
kapcsolódó  műszaki  ellenőrzéssel  Gomba  Község 
Önkormányzata nevében Bódi Attila műszaki ellenőrt megbízza. 

2. A Képviselő-testület a műszaki ellenőrzésre vonatkozó megbízási 
szerződésben  rögzített  350.000,-  Ft  műszaki  ellenőri  díj 
költségvetési fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Határidő:   azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat Bartók Béla utcai ingatlancserére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az előterjesztés valamennyi bizottsági ülésen tárgyalásra került. A véleményező 
bizottságokat kérdezte.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  mindhárom  bizottság 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén  kérte,  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:

     75/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta 
Klenovszki Mihályné és társai ingatlancserére vonatkozó kérelmét és 
az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a 
Klenovszki Mihályné  és társai  ingatlancserére  irányuló kérelme 
alapján  a  telekhatár-rendezéssel  vegyes  csereszerződés 
előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő:  2011. május 31. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Javaslat a rendezvényház építés 2. ütem rendezvényterem szerelőbeton készítésére 
benyújtott árajánlatok elbírálására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  napirendi  pont  vonatkozásában  az  előterjesztést  a  Képviselő-testületi  ülés 
kezdete előtt kapták meg a képviselők.

Javasolta a kedvezőbb, összességében alacsonyabb árat tartalmazó árajánlat elfogadását.  Aki 
ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

     76/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház 
építés  2.  ütem  rendezvényterem  szerelőbeton  készítésére  benyújtott  árajánlatok 
elbírálására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Szabó Attila egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezvényterem szerelőbe-
ton aljzat  kialakítására  vonatkozóan az 1.  pontban megnevezett  vállalkozóval 
vállalkozási szerződés megkötése iránt intézkedjék.

Határidő: értelemszerűen
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a rendezvényházhoz a tűzoltóság előirt olyan tűzivíz hozamot, amit egyetlen 
tűzcsapról a jelenlegi hálózat nem tud produkálni,  tehát 2 darab tűzcsapot mindenképpen l00 
méteren  belül  kellene  telepíteni.  Megoldódna  egy másik  probléma is,  mivel  az  óvodának  a 
bővítéskor  azért  nem  sikerült  a  használatbavételi  engedélyét  tökéletesen  kivitelezni,  mert  a 
tűzoltósági  aggályok  elég  hosszan  fennálltak  és  nem  sikerült  orvosolni  őket.  Ezzel  a  két 
tűzcsappal az óvoda tűzbiztonságát is tudják garantálni.  Egyik tűzcsap a Katolikus Templom 
bejáratához viszonylag közel, a másik viszont a „Dobais ház” elé kerülne elhelyezésre és így 100 
méteres körzetben van mindkettő a rendezvényházhoz képest. A Kövál Zrt. magas árajánlatot 
adott. A Kövál Zrt. árajánlatát nem elfogadva, de a keretet biztosítva kért felhatalmazást arra, 
hogy tárgyalásokat tudjon folytatni. Úgy gondolja, hogy ennél olcsóbban is meg lehet oldani.

Tasi Péter
Véleménye szerint, ha van a településen  víz- és csatornahálózatot üzemeltető évek óta szolgáltató 
és van egy ilyen nagyságrendű beruházás, igen gáláns gesztusnak vette volna, ha azt mondja a 
szolgáltató,  hogy  hozzájárulásként  felajánlja  a  tűzcsapot.  Ha  konkrétan  most  kellene  azon 
elgondolkodni,  hogy  felbontják-e  a  Kövál  Zrt-vel  megkötött  szerződést,  akkor  a  szerződés 
felbontását javasolná.
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Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért azzal, hogy a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzcsap létesítésére az ál-
talános tartalékból kerüljön fedezetet biztosításra, legfeljebb 1.214 e Ft erejéig, kézfelemelés-
sel jelezze.

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

     77/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a rendezvényház 
építése során szükségessé váló 2 db tűzcsap létesítésére  beérkezett  árajánlatról  szóló 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a tűzvédelmi előírá-
soknak megfelelő tűzcsap létesítésére vonatkozóan a KÖVÁL-lal a tett  árajánlat 
csökkentése érdekében folytasson tárgyalást. 

2. A tárgyalás eredménytelensége esetére a képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a tűzcsapokat megvásárolja, és az önkormányzat által így be-
szerzett tűzcsapok beszerelése érdekében a KÖVÁL-lal a szükséges egyeztetést 
folytassa le.

3. A Képviselő-testület a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő tűzcsap létesítésére az 
általános tartalékból biztosít fedezetet legfeljebb 1.214 e Ft erejéig.

Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy vételi ajánlat érkezett a Gomba, Jókai u. 8. szám alatti ingatlanra, 9 millió 
forint vételár felajánlásával. ( A levél felolvasásra került. )

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  még csak  most  jelentek  meg  az  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó 
hirdetmények és az önkormányzat minél magasabb áron szeretné az ingatlant értékesíteni.

/ Tóth József képviselő visszatért az ülésterembe /

Lehota Vilmos
Felhatalmazást kért a Képviselő-testülettől arra vonatkozóan, hogy a Gomba, Jókai u. 8. sz. 
alatti  önkormányzati  tulajdonú ingatlanra,  az ingatlan értékesítésére  vonatkozó hirdetmény 
alapján beérkezett ajánlatok közül - az ajánlattévőkkel folytatott tárgyalás után a -  a legalább 
9,5  millió  forintos  ajánlatot  tévővel  az  önkormányzat  nevében  adás-vételi  szerződést 
köthessen. Aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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     78/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a   Jókai  u.  8.  sz.  alatti  önkormányzati  ingatlanra  érkezett  vételi 
ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

1./A Képviselő-testület  a Gomba,  Jókai u.  8. szám alatti  ingatlanra 
Stekler  János  és  Vakulyáné  Tóth  Irén  által  9  millió  forintos 
összegben tett vételi ajánlatot nem fogadja el. 

2./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gomba, 
Jókai u. 8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanra az ingatlan 
értékesítésére  vonatkozó  hirdetmény alapján  beérkezett  ajánlatok 
közül - az ajánlattévőkkel folytatott tárgyalás után a -  a legalább 
9,5  millió  forintos  ajánlatot  tévővel  az  önkormányzat  nevében 
adás-vételi szerződést kössön. 

3./A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  döntésről 
Stekler Jánost és Vakulyáné Tóth Irént tájékoztassa.

Határidő: 2011. április 22. ; a 2./ pont tekintetében értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Javasolta a település ivóvíz-minőségének javítása érdekében KEOP 7.1.0/11. című pályázat 
előkészítését és benyújtását. Kérte, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

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

     79/2011. /IV.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  KEOP 
7.1.0/11. derogációs víziközmű projektek előkészítése című  pályázat előkészítésére 
és benyújtására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a település ivóvíz-minőségének javítása érdekében pályáza-
tot nyújt be a KEOP 7.1.0/11 derogációs víziközmű projekt előkészítésre 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 7.1.0/11. de-
rogációs víziközmű projektek előkészítése című  pályázat benyújtása érdekében 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: értelemszerűen 
       Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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Tasi Péter
Az alábbiakról tájékoztatta a Képviselő-testületet:
- A Fáy-Patay családok itt a községben tartanák a találkozót május 28.-án, Fáy András 225. 
születésnapja  előtt  kettő  nappal.  Közintézmények  megkeresésére  került  sor  ezzel 
kapcsolatban, hogy kiállítást hozzanak létre.
- Valószínűsíthetően a fodrászüzletet körülölelő és Tasi Kálmán tulajdonát képező ingatlanból 
fog a gyógyszertár tulajdonosa megvásárolni egy területet annak érdekében, hogy felépítsen 
egy új gyógyszertárat.
- 2011. március l-jétől menetrendváltozás történt, két újabb időpontban közlekedik buszjárat 
Monorra. 

Felhívta a figyelmet a Kossuth téren lévő kátyúk eltüntetésének fontosságára.

Szegedi Csaba
Megjegyezte, hogy az elmúlt évek alatt gyakorlatilag a Volánbusz erősen alkalmazkodik az 
önkormányzat felvetéseihez, ugyanezt a szurdik kapcsán az állami közút fenntartójánál nem 
lehetne elintézni? 
Kérdezte, hogy a támogató aláírásokkal ellátott levélre érkezett-e válasz?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy március 07-én érkezett  válaszlevél az államtitkár úrtól,  nem bíztat  semmi 
jóval.  Nagyon  indokolt  területeken,  nagy felületű  javítás  az  a  maximum,  amit  el  tudnak 
végezni. 
A monori üzemmérnökség vezetőjével beszélt a minap és kérte, hogy legalább a szurdik aljáig 
végezzék el a padkarendezést.

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 22.08 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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