
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. május 24. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen hozott határozatok:
80/2011.  (V.24.) számú határozattól – 86/2011. (V.24.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 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 5 képviselő megjelent, Tasi Péter alpolgármester jelezte, hogy az ülésen nem 
tud részt venni.  Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  elfogadását,  aki  a  meghívóban  szereplő 
tárgysorozatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte. 

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

80/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. május 24-i rendkívüli 
nyilvános  ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1.) Javaslat  az  A.S.A-Környezetvédelem  és  Hulladékgazdálkodás  Magyarország  Kft-vel 
fennálló közszolgáltatási szerződés felfüggesztésére
Előterjesztő: polgármester

2.) Javaslat a Gomba Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulla-
dék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügy-
félszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak ki-
állítása és a díjak beszedésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására
Előterjesztő: polgármester

3.) Javaslat a KEOP 7.1.0/11 derogációs víziközmű projekt saját forrásának biztosítására
Előterjesztő: polgármester

4.) Javaslat az önkormányzati bérleti díjakat megállapító 199/2010. (X.28.) sz. képviselő-
testületi határozat felülvizsgálatára
Előterjesztő: polgármester

5.) Javaslat a Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Református Egyházközség kö-
zött érvényben lévő megállapodás módosítására

       Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés:

1.) Javaslat a Kossuth tér 21/B. sz. alatti önkormányzati ingatlanra vonatkozó bérleti szer-
ződésből eredő cserelakás felajánlási kötelezettség teljesítésre

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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1. napirend
Javaslat az A.S.A Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft-vel 

fennálló közszolgáltatási szerződés felfüggesztésére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft-vel 
2003. november 17.-én kötött Gomba Község Önkormányzata szerződést a hulladéklerakásra. 
Hulladéklerakás  címszó  alatt  az  A.S.A  kizárólagos  jogot  kötött  ki  magának  ebben  a 
közszolgáltatási  szerződésben  2014.  december  3l-éig  és  ez  alapján  az  önkormányzat 
rendeletében meg is  jelölte  őt  közszolgáltatóként.  A Hírös Hulladékgazdálkodási  Kft.,  aki 
jelenleg  végzi  a  ceglédi  rendszer  üzemeltetését,  kérte,  hogy jelölje  meg az  önkormányzat 
rendeletében  őt  közszolgáltatóként,  mivel,  hogy  ő  a  hivatalos  befogadója  ennek  a 
hulladékgazdálkodási  rendszernek  Ez  csak  akkor  lehetséges,  ha  az  A.S.A-val  kötött 
megállapodás felmondásra, vagy szüneteltetésre kerül. 
Javasolta az A.S.A-val kötött szerződés szüneteltetését.

Tóth József
Kérdezte, hogy körülbelül mire lehet számítani, mennyivel fog emelkedni a hulladékszállítási 
díj?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy literre  kell  meghatározni  a  hulladékkezelést.  A 60  literes  hulladékgyűjtő 
edény havi díja 1.200.-Ft lenne és ebben benne van a szelektív hulladékgyűjtésnek a fizetése 
is.  A  120  literes  hulladékgyűjtő  edényt  le  lehetne  vinni  80  literesre.  A  80  literes 
hulladékgyűjtő edény havi díja 1.600.- Ft, a 120 literes edény havi díja pedig 2.400.- Ft.

Tóth József
Megjegyezte, hogy gyakorlatilag a szemétszállítási díj a duplájára fog emelkedni. 

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy annak idején a Kecskemétihez miért kellett csatlakozni?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy szerveztek  egy Duna–Tisza  közi  rendszert,  akkor  még 48 településsel  és 
községünket oda sorolták.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy hol van a határ, hogy érdemes átmenni?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy konzorciumi  szerződésben 2001-ben vállalta  minden önkormányzat,  hogy 
amennyiben megvalósul ez a rendszer, akkor használja. Használni pedig úgy tudja, hogy ha 
oda kerül beszállításra a hulladék.

Tóth József
Kérdezte,  hogy mi  értelme  van a  szelektív  hulladékgyűjtésnek,  ha  több  a  kiadás,  mint  a 
bevétel?
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Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a konzorciumi szerződésben tételesen is benne van, hogy projekt terv szerinti 
üzemeltetés  a  feladata  mindenkinek.  Az,  hogy  a  szelektív  hulladékgyűjtés  mennyire 
gazdaságos és mennyire nem, ellenpéldával kell bizonyítani. Alakítani kell egy olyan céget, 
aki sokkal olcsóbban is újra tudja hasznosítani.

Tóth József
Véleménye szerint át kell gondolni, hogy a lakosságnak és az önkormányzatnak mi a jó, hogy 
jár az önkormányzat anyagilag jobban.

Szabó Gyula
Kérdezte, hogy a l20 literes hulladékgyűjtő edény helyett venni kell 80 literes hulladékgyűjtő 
edényt?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy több helyen meg tudták oldani, hogy használt 80 literes 
edényeket szereztek be és a használt 120 litereseket értékesíteni tudták.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a 80 literes hulladékgyűjtő edény milyen javaslat?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy logikusan ki  lehet  következtetni,  hogy ha jól  működik  a hulladékkezelés, 
akkor a szelektív hulladék miatt egyharmaddal csökken a lerakandó hulladék.

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy a döntéshez milyen befolyásnak kell lenni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy öt nagy település: Kecskemét, Nagykáta, Nagykőrös Monor és Cegléd, ők a 
konzorciumnak  a  vezetői  és  van  egy  ellenőrző  bizottság,  amihez  a  kisebb  települések 
tartoznak.

Tóth József
Véleménye szerint, ha megfelelő létszám azt mondja, hogy pereskedik, azt nem biztos, hogy 
túléli a rendszer.

Lehota Vilmos
Javasolta az A.S.A. Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft-vel fennál-
ló szerződés 2011. július 1. napjától történő szüneteltetését. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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81/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  az  A.S.A  Környezetvédelem  és 
Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft-vel fennálló közszolgáltatási szerződés 
felfüggesztésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az A.S.A. -Környezetvéde-
lem és Hulladékgazdálkodás Magyarország Kft-vel fennálló szerződés szüneteltetését 
a szerződött partnernél 2011. július 1. napjától kezdeményezze.

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

2. napirend
Javaslat a Gomba Község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulla-

dék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfél-
szolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak kiál-

lítása és a díjak beszedésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  Topil-Projekt  Kft.-től  kapott  árajánlat  alapján  400.000.-Ft  +  ÁFA  a 
hulladékkezelési közbeszerzésnek a lebonyolítási díja.
A  Tópart  tekintetében  a  gyűjtő  sziget  közel  van.  Ingatlanonként  ott  is  a  60  liter 
hulladékgyűjtőkre át kell állni és be kell menni a hulladékgyűjtő autóval, hogy össze lehessen 
szedni a hulladékot.

Szegedi Csaba
Javasolta, amennyiben kiválasztásra kerül a nyertes, úgy a Tóparti hulladékszállítás költségeit 
becsüljék meg.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy 119 üdülő ingatlannal számolva egy ingatlannak a hulladékkezelési költsége 
havonta: 1.612.-Ft.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az ajánlattételi  felhívás  9  pontjában az  l.000.000.-  Ft  helyett  500.000.-Ft 
teljesítési biztosítékot javasol nyújtani.

Ismertette,  hogy három szolgáltatót  javasol felkérni  ajánlattételre,  melyek a következők:  a 
KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt., a jelenlegi szállító: Ledniczki Tibor, valamint a Re-
mondis Dabas Kft.

Tóth József
Véleménye  szerint  nem lenne  baj,  ha  több  szolgáltató  lenne  felkérve  ajánlattételre,  hogy 
lehessen érezni a versenyt.
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Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítói, közbeszerzé-
si tanácsadói feladatainak elvégzésével a Topil-Projekt Kft-t (2220 Vecsés, Erzsébet utca 21.; 
Földesiné Töpper Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseletével)  kerüljön megbízás-
ra és a  megbízási díj 400 ezer Ft +ÁFA összegű fedezete az általános tartalék terhére kerüljön 
biztosításra, kézfelemeléssel jelezze. 

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

82/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  a  hulladékkezelési  közbeszerzési 
eljárás  lefolytatása  érdekében  közbeszerzési  szakértő  megbízására  irányuló 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület a község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulla-
dék rendszeres gyűjtése, elszállítása, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfél-
szolgálati és tájékoztatási rendszer működtetése, közszolgáltatási díjak számláinak kiállí-
tása és a díjak beszedésére irányuló közbeszerzési eljárás komplex lebonyolítói, közbe-
szerzési tanácsadói feladatainak elvégzésével a Topil-Projekt Kft-t (2220 Vecsés, Erzsébet 
utca 21.; Földesiné Töpper Ilona hivatalos közbeszerzési tanácsadó képviseletével)  bízza 
meg. 

2.) A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy az 1./ pontban meghatározott 
feladatra vonatkozó megbízási szerződést a Topil-Projekt Kft-vel Gomba Község Önkor-
mányzatának képviseletében eljárva aláírja. 

3.) A Képviselő-testület a megbízási díj 400 ezer Ft +ÁFA összegű fedezetét az általános tar-
talék terhére biztosítja. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért azzal, hogy az összeállított ajánlattételi felhívás kerüljön megküldésre a 
KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt, Ledniczki Tibor, valamint a Remondis Dabas Kft ré-
szére, kézfelemeléssel jelezze. 

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

83/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  a  község  közigazgatási  területén 
települési  kommunális  szilárd  hulladék  rendszeres  gyűjtése,  elszállítása,  a 
fogyasztók  számára  könnyen  hozzáférhető  ügyfélszolgálati  és  tájékoztatási 
rendszer  működtetése,  közszolgáltatási  díjak  számláinak  kiállítása  és  a  díjak 
beszedése tárgyú ajánlattételi dokumentáció jóváhagyására vonatkozó javaslatot 
és az alábbi határozatot hozta: 
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1.) A Képviselő-testület a község közigazgatási területén települési kommunális szilárd hulla-
dék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügy-
félszolgálati és tájékoztatási rendszer működtetésére, közszolgáltatási díjak számláinak ki-
állítására és a díjak beszedésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását a ha-
tározat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.) A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást küldje meg a
a. KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Zrt,
b. Ledniczki Tibor, továbbá a
c. Remondis Dabas Kft részére. 

3.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a közbeszerzési eljárás - közbeszerzési szak-
értő igénybevételével történő - lefolytatására. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

3. napirend
Javaslat a KEOP 7.1.0/11 derogációs víziközmű projekt saját forrásának biztosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy az ivóvízminőség  javításra benyújtott  pályázat  elutasításra  került  és  most 
Monorral  együttműködve kerül  elkészítésre  az  új  pályázat.  Ennek előkészítésére  normatív 
módon  lehet  lehívni  előkészítési  támogatást.  Bénye  és  Gomba  összesen  25,5 millió  Ft-os 
előkészítési támogatásra adhat be kérelmet, ennek 15 % az önereje, de nem muszáj igénybe 
venni a teljes támogatást. 
Javasolta  erre  az  összegre  benyújtani  az  előkészítési  pályázatot,  mely  Gomba  esetében 
összesen: 18.066.000.-Ft, ennek az igényelt támogatás része: 15.356.l00.-Ft, az önerő pedig 
2.709.900.-Ft. 
Aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

84/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  a  KEOP  7.1.0/11  derogációs 
víziközmű  projekt  saját  forrásának  biztosítására  vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület a KEOP 7.1.0/11 derogációs víziközmű projekt szükséges sa-
ját forrásaként összességében 2.709.900,- Ft-ot biztosít.

2.) A Képviselő-testület a 2.709.900,- Ft összegű saját forrást EU Önerő Alapra történő 
pályázat benyújtásával és saját költségvetési forrás igénybevételével biztosítja.

3.) A Képviselő-testület a Gomba településre jutó - határozat 1. pontjában rögzített - 
2.709.900,- Ft saját forrásból - a 60 %-nak megfelelő - 1.625.940,- Ft-ot EU Önerő 
Alapra történő pályázat benyújtásával, míg a fennmaradó - 40 %-nak megfelelő - 
1.083.960,- Ft-ot saját költségvetési forrásból biztosítja.

7



4.) A Képviselő-testület az EU Önerő Alapra történő pályázat sikertelensége esetén - 
saját költségvetésében - a pályázati forrásból tervezett önerő összegét is biztosítja 
az általános tartalék terhére. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tóth József
Kérdezte,  hogy  van-e  szabályozva,  hogy  helyi  szinten  hogy  lehet  megvalósítani?  Ha 
kiépítésre kerül egy önálló vízbázis és több ember úgy dönt, hogy átfúr rétegeket, akkor ezzel 
tönkre lehet tenni a vízbázist. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ilyen mélységű kutakat csak vízjogi engedéllyel lehet fúrni.

4. napirend
Javaslat az önkormányzati bérleti díjakat megállapító 199/2010. (X.28.) sz. képviselő-

testületi határozat felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Javasolta a 199/2010. (X.28.) sz. határozat 3.) pont III. részével  meghatározott főzőkonyhai 
bérleti díjak 2011. június 1. napjától történő hatályon kívül helyezését.
A rendezvényházban megépült főzőkonyhára és ebédlőre vonatkozó 2011. június 1-től alkal-
mazandó bérleti díjakat az alábbiak szerint javasolta meghatározni:
24 órás igénybe vétel esetén
- konyha igénybevétellel: 20.000,- Ft-ban
- konyha igénybevétel nélkül_ 10.000,- Ft-ban,
napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül 
- konyha igénybevétellel: 2.000,- Ft/órában, de minimum

10.000,- Ft-ban,
- konyha igénybevétel nélkül_ 1.000,- Ft/órában, de minimum

5.000,- Ft-ban.
Kérte, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

85/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  a  199/2010.  (X.28.)  sz.  képviselő-
testületi  határozattal  megállapított  bérleti  díjak  felülvizsgálatára  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület  a 199/2010. (X.28.)  sz.  határozatának 3.)  pont III.  részével 
meghatározott főzőkonyhai bérleti díjakat 2011. június 1. napjától hatályon kívül 
helyezi.
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2.) A Képviselő-testület a rendezvényházban megépült főzőkonyhára és ebédlőre vo-
natkozó 2011. június 1-től alkalmazandó bérleti díjakat az alábbiak szerint határoz-
za meg:
a. 24 órás igénybe vétel esetén

aa) konyha igénybevétellel: 20.000,- Ft-ban
ab) konyha igénybevétel nélkül_ 10.000,- Ft-ban,

b. napközbeni igénybe vétel 7 órától 22 óráig terjedő időtartamon belül 
ba) konyha igénybevétellel:   2.000,- Ft/órában, de minimum

10.000,- Ft-ban,
bb) konyha igénybevétel nélkül:   1.000,- Ft/órában, de minimum

  5.000,- Ft-ban,
3.) A Képviselő-testület  a rendezvényházban megépült  konyha igénybevétele  esetén 

előírja minimum 1 fő konyhai dolgozó jelenlétét a bérlet teljes időtartamára. 
4.) Bérleti szerződés konyha igénybevételével érvényesen a határozat 3.) pontjának tel-

jesülése nélkül nem köthető. 
5.) Amennyiben a bérlő meleg étel készítését is igényli, a bérleti időtartamon belül fő-

zőkonyhán tartózkodó és ott munkát végző közalkalmazottak időarányos illetmé-
nyének megtérítésére is köteles. 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

5. napirend
Javaslat a Gomba Község Önkormányzata és a Gombai Református Egyházközség kö-

zött érvényben lévő megállapodás módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy Gomba  Község  Önkormányzata  és  a  Gombai  Református  Egyházközség 
2007.  július  3-án  aláírt  megállapodás  módosítása  ügyében  2011.  március  18-án  érkezett 
iskolai és fenntartói megkeresés alapján a Képviselő-testület 2011. április 14-én előzetesen 
tárgyalta  a  megállapodás  módosításának  kérelmét,  illetve  lehetőségét,  de  körvonalazódó 
többségi álláspont hiányában a döntést elnapolta. 
Véleménye szerint az iskola fejlesztése a következő két évben előre kell, hogy lépjen. Most 
vannak  már  olyan  pályázati  esélyek  is,  amelyekkel  talán  előre  tud  lépni.  Ehhez  viszont 
elengedhetetlen az önerő tartalékolása. 
A jelenlegi  támogatási  nagyságrendet  a költségvetés  is  tartalmazza.  A konkrét létszámhoz 
viszont a fejlesztési és felújítási támogatásra 15.000.-Ft-ot javasol meghatározni tanulónként.

Tóth József
Elmondta, hogy továbbra is tartja a véleményét azzal kapcsolatban, hogy az önerő részére, 
mint  képviselő  nem szavaz meg  pénzt.  Az iskolában spórolás  jelét  nem látja.  Volt  olyan 
javaslata  miszerint  a  művészetoktatásra  szánt  10  %-ból  lehessen  a  sport-szabadidős 
tevékenységre átcsoportosítani, de ezt is visszavonja, mert ez egy soha véget nem érő vitát fog 
maga után hozni. A maga részéről a szerződéshez ragaszkodik, ami meg lett kötve.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy az önerő biztosítása csak annyira  fenntartói  feladat,  amennyire  az oktatás 
működtetése is az.
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Szegedi Csaba
Javasolta, hogy ne % legyen meghatározva, hanem Ft összeg.
Kérdés, hogy mire fordították még a sporton kívül a délutáni szabadidős tevékenységnek a 
költség elemeit, mert akkor ott is lehetne 5 %-ot kikérni.

Tóth József
Elmondta,  hogy nem hajlandó elfogadni,  hogy a  gombai  iskolában a  spórolás  csak abból 
álljon, hogy a gyermekektől a különböző tevékenységeknek a lehetőségeit elveszik. 
A lehetőségben az is benne van, hogy 27 % pályázati önerő és 3 % az, ami a gyermekekre 
megy, holott a Képviselő-testület azért döntött a szerződés megkötésénél 3 x 10 %-ról, hogy 
a 10 %  amortizációval járó költség az iskola fejlesztésére menjen és 2 x 10 % kizárólag csak 
a gyermekekre.

Lehota Vilmos
Pontosításként megjegyezte, hogy nem 27% és 3% az arány, hanem 24% és 6%.

Szabó Gyula
Kérdezte, hogy a diákok mit fognak érezni a szerződésmódosításból?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a sportot biztosan nem fogja megérezni, mivel arra fix lekötés van.

Tóth József
Elmondta, hogy amire igény lett volna, azt nem támogatták, amire nem volt igény azt igen. A 
presbitérium nincs képben, a pénz elköltését gyakorlatilag az igazgató úr döntötte el, olyan 
programok voltak,  ami arról szólt,  hogy a pénz el legyen költve.  Javasolta,  hogy a szülői 
munkaközösség szóljon bele. 

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  helyi  közoktatással  kapcsolatban  a  felelősség  megvan.  A  támogatástól 
függetlenül a sportra fordított összeg és az iskolának a délutáni szabadidős tevékenységekhez 
való  hozzáállása  olyan  dolog,  amiről  érdemes  beszélni  akár  igazgató  tanácson,  vagy  az 
SZMK-n keresztül. 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy ha egy módosítási irányt el tud fogadni a Képviselő-testület, akkor ki lehet 
alakítani  egy  szövegszerű  javaslatot.  Azon  kell  dolgozni,  hogy működőképes  konszenzus 
jöjjön létre, amely a falu javát tudja szolgálni.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy egyetért az előterjesztéssel, előre kell lépni.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint Tóth József képviselőtársa által  megfogalmazott  kételyeket  úgy lehetne 
eloszlatni, vagy pontosítani, hogy bármi is az a megállapodás, - amelyet újra kötnek, vagy 
módosítanak, - hogy mellé egy másik van ott az iskolában, ami megmutatja, hogy hogyan kell 
felhasználni az összegeket.
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Tóth József
Elmondta, hogy a régi szerződést támogatja.

/ Tóth József képviselő elhagyta az üléstermet /

Szabó Gyula
Elmondta, hogy Szegedi Csaba képviselő által elmondottakkal egyetért.

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  legyen  a  pénzek  felhasználására  egy  olyan  szabályzat,  vagy  olyan 
felhasználási rend, amit előzetesen az önkormányzat is elfogadott.

Lehota Vilmos
Javasolta,  hogy  a  működési  támogatás  mellé  kérje  az  önkormányzat  a  felhasználás 
részleteinek rendelkezésre bocsátását, hogy mire kerül felhasználásra, milyen ütemezésre és 
mikor, továbbá legyen ott a tantestület a szülői munkaközösség és diákönkormányzat aláírása. 
A  működési  támogatás  felhasználásánál  legyen  feltétel  egy  részletes  terv,  amit  elfogad 
minden iskolai szervezet. A terv alapján fogadja el az önkormányzat a támogatást és úgy köti 
meg  a  támogatási  szerződést,  hogy  a  támogatási  szerződésnek  kötelező  melléklete  ez  a 
felhasználási terv.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy  nem  a  feltételszabás  a  lényeg,  hanem  az  számít,  hogy  mindenkihez 
arányosan jusson el a pénz.

/ Tóth József visszatért az ülésterembe /

Lehota Vilmos
Javasolta, hogy a megkeresésre az önkormányzat részéről kerüljön válaszlevél elküldésre. A 
Képviselő-testület  álláspontja  szerint  ne  fix  összegben,  hanem  a  javasolt  számítási  mód 
szerint kerüljön meghatározásra a támogatás összege, a fejlesztési és a felújítási maradjon a 
jelenlegi  keretek  között,  tehát  ugyanúgy  lehessen  felhasználni,  ahogy  eddig.  A működési 
támogatást  pedig  előzetes  felhasználási  terv  alapján  használja  fel  az  iskola,  az  előzetes 
felhasználási  tervet  jóvá  kell  hagyni,  és  ha a  működési  támogatásból  fejlesztési,  felújítási 
kiadást szeretne finanszírozni, akkor a támogató előzetes hozzájárulása szükséges ehhez. A 
minimum követelmény, hogy a működési támogatás 30 %-át köteles sport célra fordítani.
Kérte, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

86/2011. /V.24./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  május  24-i 
rendkívüli  nyilvános  ülésén megtárgyalta  az  önkormányzat  és  a  Gombai 
Református  Egyházközség  között  érvényben lévő megállapodás  módosítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyházközségtől 
érkezett javaslat alapján kialakított önkormányzati véleményről - az elhang-
zottak szerint - a Gombai Református Egyházközséget tájékoztassa.

Határidő: 2011. június 8. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Megköszönte, amit a polgármesteri hivatal dolgozóit tettek a Rendezvényház átadás kapcsán, 
úgy gondolja, hogy példaértékű. 

Lehota Vilmos
Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 21.19 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
           jegyző               polgármester
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