
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. június 30. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
9/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról
10/2011.(VI.30.)  sz.  önkormányzati  rendelet  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások, 
valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010.(III.26.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról
11/2011.(VI.30.)  sz.  önkormányzati  rendelet  az  egyes  helyi  közutak  forgalmának 
szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
12/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 
19/2003.(XI.27.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok:
92/2011. (VI.30.) számú határozattól     109/2011. (VI.30.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30. 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  5  képviselő  megjelent,  Szabó  Gyula  képviselő  jelezte,  hogy  később  érkezik. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Javasolta  a  meghívóban  jelölt  tárgysorozat  kiegészítését,  azzal  a  módosítással,  hogy  11. 
napirendi pontként a település hulladékkezelési feladatainak átmeneti ellátására vonatkozó javaslat 
kerüljön megtárgyalásra.
Kérte, hogy aki a módosított napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     92/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  június  30-i  nyilvános  ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1.)       Polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
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 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
3.)     Javaslat  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások,  valamint  a  nem lakás  céljára 

szolgáló helyiségek bérletének szabályairól  szóló 6/2010. (III.  26.) számú képviselő-
testületi rendelet módosítására

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
4.)     Javaslat az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) sz. 

önkormányzati rendelet kiegészítésére
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          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
5.)       Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról 
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       egészségügyi szolgáltatók
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság
6.)       Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  valamennyi bizottság
7.)       Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és 

tájékoztató a 2011/2012. nevelési évének előkészítéséről
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság
8.)     Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének 

jóváhagyására 
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  szociális és gyámügyi bizottság
9.)       Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményben a 2010/2011. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2011/2012. 
tanév előkészítéséről

          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       intézményvezető
          Véleményező:                  ügyrendi bizottság
10.)   Tájékoztató  a  pénzkezelésnek,  a  kiadási  és  bevételi  pénztárbizonylatok 

alátámasztottságának vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításairól
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  pénzügyi bizottság
11.)    Javaslat a település hulladékkezelési feladatainak átmeneti ellátására
          Előterjesztő:                     polgármester
          Előkészítő:                       jegyző
          Véleményező:                  pénzügyi bizottság
12.)     Egyebek
 

1. napirend

Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a lejárt határidejű képviselő-
testületi, bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben 

történt fontosabb eseményekről

Lehota Vilmos   
Elmondta, hogy a 2011. 5. hét – 2011. 24. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban  kiküldésre  került  a  képviselők  részére,  az  ülést  megelőző  két  hét  tekintetében  az 
alábbi tájékoztatást adta:
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− A hét első három napjában rövid nyáreleji szabadságon volt, helyettesítését Tasi Péter 
alpolgármester látta el.

− Kedd  virradóra  ismeretlen  személy(ek)  graffitit  készített  a  település  több 
buszvárójában, amely alapján a szükséges rendőri feljelentés megtörtént.

− Az önkormányzat  eddigi  gyakorlatának megfelelően – a Pest  Megyei  Gyermek- és 
Ifjúsági  Alapítvány  megkeresésére  –  5  fő  gombai  iskolás  nyári  szociális-karitatív 
táborozása került előkészítésre az iskolával és az alapítvány munkatársaival közösen. 
A táborozás költsége fejenként: l4.500.-Ft, összességében 72.500.-Ft. 
Kérte az előkészítés és a kötelezettségvállalás tudomásul vételét.

− A Kövál Zrt. kezdeményezte  két közműelem szintbe emelését a 2010-ben elvégzett 
útfelújítással összefüggésben. A megkeresésre a He-Do Kft. haladéktalanul eleget tett 
a kérésnek.

− A  rendezvényház  elektromos  ellátásának  kiépítésekor  lehetőség  nyílott,  hogy  a 
Kisiskola  és  a  Községháza  épületének  ellátását  is  földkábelen  keresztül  lehessen 
megoldani.  Az  utcai  hálózatról  elhelyezték  a  bekötővezetéket  a  kisiskolai  falon 
elhelyezendő mérőszekrényig, viszont a további szerelés költségeit a tulajdonosnak, az 
önkormányzatnak  kell  állni.  Erre  ajánlat  lett  kérve  és  a  községháza  felújítási 
előirányzat terhére került megrendelésre.

− Rudics Ákossal, a Hírős Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével tárgyalt a kialakult 
hulladékgazdálkodási  helyzet  megoldására.  Az  átmeneti  időszak  tennivalóiról 
bizottsági üléseken adott tájékoztatást.

− Árajánlatot kért és kapott a 80 literes használt hulladékgyűjtők szállítására. Ledniczki 
Tiborral  került  egyeztetésre  a  hulladékkezelés  helyzete.  A következő két  hónapban 
vállalja  az  eddig  végzett  tevékenység  folytatását,  akár  a  ceglédi  lerakóba  történő 
szállítását is.

Ismertette,  hogy  a   -   polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki  jelentést  a  lejárt 
határidejű  képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés 
közötti időben történt fontosabb eseményekről – mindhárom bizottság véleményezte. Kérte a 
bizottság elnökeinek hozzászólását.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság -  a polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági elnöki 
jelentést  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról, 
valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről – elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette,  hogy  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  -  a polgármesteri,  alpolgármesteri, 
bizottsági  elnöki  jelentést  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok 
végrehajtásáról,  valamint  a  két  ülés  közötti  időben  történt  fontosabb eseményekről  – 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság  -  a polgármesteri,  alpolgármesteri,  bizottsági  elnöki 
jelentést  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi,  bizottsági  határozatok  végrehajtásáról, 
valamint  a  két  ülés  közötti  időben  történt  fontosabb eseményekről  –  szintén  elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.
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Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi  határozatok  végrehajtásáról  és  az  előző 
testületi  ülés  óta  történt  eseményekről  szóló  polgármesteri  tájékoztatót  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     93/2011. /VI.30./ 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

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a Rendezvényházban üzemelő főzőkonyha engedélyezett  létszámkeretének 
bővítésére vonatkozó javaslatot mindhárom bizottság véleményezte.
A bizottsági véleményeket kérdezte.

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

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

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot 
szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  Rendezvényházban  üzemelő  főzőkonyha  engedélyezett  létszámkeretének 
bővítésére vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

5



     94/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Rendezvényházban  üzemelő  főzőkonyha  engedélyezett 
létszámkeretének  bővítésére  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület  a  Rendezvényházban  üzemelő  főzőkonyha 
2011.  augusztus-szeptember  havi  működésére  vonatkozó 
javaslatot  támogatja,  s  az  I-III.  negyedéves  számított  átlagos 
statisztikai állományi  létszám figyelembe vételével hozzájárul a 
tervezett többletfoglalkoztatáshoz.

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési 
rendelet módosítását követően a szükséges munkajogi döntéseket 
hozza meg. 

Határidő: azonnali
       Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Időközben Szabó Gyula képviselő megérkezett /

2. napirend

Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte. 
A bizottságok álláspontjait kérdezte.

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

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet  szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A  bizottsági  véleményeken  kívül  további  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  aki  a  2011.  évi 
költségvetésről szóló 3/2011.(II.11.) számú önkormányzati  rendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

6



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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

szóló 3/2011.(II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

3. napirend

Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 6/2010. (III. 26.) számú képviselő-

testületi rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a napirenddel  kapcsolatos előterjesztést  mindhárom bizottság tárgyalta.  A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Ismertette,  hogy  az  Ügyrendi  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.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet  szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte  a további hozzászólásokat,  véleményeket.  További hozzászólás  nem lévén,  aki a 
rendelet módosításával egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő 

lakások, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 
6/2010.(III.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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4. napirend

Javaslat az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) sz. 
önkormányzati rendelet kiegészítésére

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) 
sz.  önkormányzati  rendelet  kiegészítésére  vonatkozó  előterjesztést  valamennyi  bizottság 
tárgyalta. Kérte a bizottságok elnökeit, ismertessék a bizottsági álláspontokat.

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

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta,  hogy a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  is  elfogadásra  javasoltra  a  rendelet-
tervezetet a Képviselő-testület részére. 

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt rendelet-tervezetet szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére.

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
11/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes helyi közutak forgalmának 
szabályozásáról szóló 6/2011. (IV.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend
 

Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

Lehota Vilmos
Köszöntötte Surmanné Nagy Krisztina védőnőt. 
Ismertette, hogy dr. Schidt György szabadságát tölti, ezért nem tud részt venni a mai ülésen, a 
beszámolót elküldte. A fogorvos, Dr. Somogyi Rozália és az Emergency Service Kft. csak 
később küldte a beszámolót, ezért nem volt lehetőség kiküldeni a Képviselő-testület részére az 
ülés többi anyagával együtt.

Kérdezte Surmanné Nagy Krisztinát, hogy az írásos beszámolóhoz van-e szóbeli kiegészítése?
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Surmanné Nagy Krisztina
Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy 20l0 évben 24 volt a születések száma, 2011-ben 30 
gyermek születése várható.

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a beszámolókat az Ügyrendi Bizottság véleményezte. 
Kérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Tóth József
Elmondta,  hogy az Ügyrendi  Bizottság a beszámolókat  a fogorvosi beszámoló kivételével 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy az egészségügyi beszámolók közül mindenképpen ki kell emelni a védőnői 
beszámolót, mely a legrészletesebb és legmagasabb színvonalú.
Megköszönte a védőnő munkáját és a jövőben is további jó munkát kívánt.

Lehota Vilmos
Kérdezte, hogy a háziorvosi beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés? 
Elmondta, hogy az előterjesztésben is olvasható és a véleményező bizottság támogatja is a 
határozati  javaslatot,  melyben  az  áll,  hogy a  fogorvosi  beszámolót  nem tudja  elfogadni  a 
Képviselő-testület,  ennek  okául  megjelölésre  kerültek  azok  a  nem  teljesített  kívánalmak, 
amelyeket  rendkívüli  jelleggel  napirendjére  tűzött  a  Képviselő-testület  a  20ll.  április  14. 
napján megtartott ülésen. Akkor kérte a most még csak 15 órában működő, de egyébként 30 
órás rendelési időre kötelezett szolgáltatót, hogy legalább a 15 órát jobban tagolja. Ezt sem 
tejesítette, illetve július l-től kötelezően el kellene neki látni 30 órában a szerződésben vállalt 
kötelezettsége alapján a rendelést. Ezt sem tudja teljesíteni jelen pillanatban. A legnagyobb 
probléma, hogy mindezekre a kérdésekre a beszámolójában sem tér ki. 

Kérdezte,  hogy a  fogorvosi  ellátással  kapcsolatban  az  előterjesztésben  rögzített  határozati 
javaslattal kapcsolatban van- e kérdés, javaslat?

Szegedi Csaba
Kérdezte, hogy az adott határidő bekövetkezte után a határozat életbe léphet?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy augusztus hónapban lesz rendkívüli testületi ülés. Mindenképpen kell még 
egy  következő  döntés.  Jelen  pillanatban  nincs  a  Képviselő-testület  birtokában  azon 
információknak, amelyeket meg kell tenni egyrészt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
felé, másrészt az egészségügyi felügyeleti szervek irányába. 

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy amennyiben a fogászati ellátásra szerződött egészségügyi szolgáltató augusztus 
31-ig nem biztosítja az önálló orvosi tevékenység végzésére vonatkozó szerződésben foglaltak 
teljesülését, úgy a soron következő képviselő-testületi ülésre kerüljön előkészítésre a megbízási 
jogviszony megszüntetése.

Tasi Péter
Elmondta, hogy visszafogott aktivitást érez a fogorvos nőnél a helyzet megoldása érdekében, 
de nem biztos, hogy ez csak rajta múlik.
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Javasolta,  hogy a doktornő írja le, hogy az elmúlt  testületi  ülés után milyen lépéseket tett 
annak  érdekében,  hogy  a  Képviselő-testület  által  kért  kettő  kérést  -  ami  egyébként  a 
szerződésében is szerepel – meg tudja oldani. 

Lehota Vilmos
Elmondta, amennyiben a következő ülésre előkészítésre kerül a jogviszony megszüntetés még 
akkor  is  a  Képviselő-testület  elé  kerülhet  olyan  beszámoló,  vagy  jelentés  a  doktornő 
kezdeményezéseiről,  amit  eddig  elkövetett  és  még  akkor  is  lehet  mérlegelni,  hogy  a 
jogviszony megszüntetésre kerül vagy sem.

Az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslat  kiegészítését  javasolta  az  alábbi 
szövegezéssel:  „  A  2.  pontban  foglaltak  végrehajtása  során  a  polgármester  hívja  fel  az 
egészségügyi  szolgáltatót,  hogy  nyújtson  be  a  képviselő-testület  részére  írásban  jelentést  a 
62/2011  (IV.14.)  sz.  határozatban  foglaltak,  illetve  szerződéses  kötelezettségeinek  teljesítése 
vonatkozásában. „

Szegedi Csaba
Javasolta  a  határozati  javaslat  további  kiegészítését  azzal  is,  hogy,  kerüljön  felhívásra  az 
Emergency Service Kft-t  figyelme  a soron következő beszámoló  benyújtására  jelölt  határidő 
betartására, továbbá fogalmazza meg a képviselő-testület igényét arra is, hogy a szolgáltató a 
beszámolóját egészítse ki az ügyeleti ellátást biztosító gépjárműre vonatkozó tájékoztatással. 

Lehota Vilmos
A  módosított  határozati  javaslat  elfogadását  kérte,  aki  azzal  egyetértett,  kézfelemeléssel 
jelezte.

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

     95/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  község 
egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a község egészségügyi alap- és szakellátásáról szóló beszá-
molókat - a fogászati ellátásra vonatkozó beszámoló kivételével - elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert - amennyiben a fogászati ellá-
tásra szerződött egészségügyi szolgáltató augusztus 31-ig nem biztosítja az önálló orvosi te-
vékenység végzésére vonatkozó, 2008. július 1-én kelt szerződés   (továbbiakban: szerző-
dés) 4.3 pontjában foglaltak teljesülését - a soron következő képviselő-testületi ülésre ké-
szítse elő a szerződés 5.4 pontjában foglaltak szerint a megbízási jogviszony megszünteté-
sét.
3. A 2. pontban foglaltak végrehajtása során a polgármester hívja fel az egészségügyi 
szolgáltatót,  hogy  nyújtson  be  a  képviselő-testület  részére  írásban  jelentést  a  62/2011 
(IV.14.) sz. határozatban foglaltak, illetve szerződéses kötelezettségeinek teljesítése vonat-
kozásában.
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4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló tájékoztatás-
ban  hívja fel az Emergency Service Kft-t figyelmét a soron következő beszámoló benyújtá-
sára jelölt határidő betartására, továbbá fogalmazza meg a képviselő-testület igényét arra is, 
hogy a szolgáltató a beszámolóját egészítse ki az ügyeleti ellátást biztosító gépjárműre vo-
natkozó tájékoztatással. 
5. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a védőnő felé tolmácsolja a 
fenntartó köszönetét a magas színvonalú munkavégzésért. 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett egészség-
ügyi szolgáltatókat értesítse.

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

6. napirend

Javaslat az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  az  étkezési  térítési  díjak  felülvizsgálatára  vonatkozó  előterjesztést 
valamennyi bizottság véleményezte.
A bizottsági vélemények ismertetését kérte.

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

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

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte a bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat. További hozzászólás nem lévén, 
az  előterjesztésben  szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  aki  azzal  egyetértett 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     96/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az étkezési térítési díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta.
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1.      A Képviselő-testület a polgármesteri hivatal főzőkonyháján 
alkalmazott  nyersanyagnormát  és  étkezési  térítési  díjakat 
nem kívánja módosítani. 

 
2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a 2012. 

évi  költségvetés  tervezését  megelőzően,  a  2011.  december 
15-i  ülésen  tegyen  javaslatot  a  nyersanyagnormákról  és  a 
megállapított  étkezési  térítési  díjakról  szóló  35/2008. 
(XII.30.) sz. rendelet módosítására. 

 
Határidő: 2011. december 5. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

7. napirend

Beszámoló a Gólyafészek Óvoda 2010/2011. nevelési év feladatainak végrehajtásáról és 
tájékoztató a 2011/2012. nevelési évének előkészítéséről

Lehota Vilmos
Köszöntötte a Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét Dr. Zimonyi Károlynét.
Kérdezte, hogy az írásos beszámolóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Dr. Zimonyi Károlyné
Elmondta, hogy az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményezte.  A véleményező 
bizottság elnökének hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság a Gólyafészek Óvoda elmúlt nevelési év feladatainak 
végrehajtásáról  szóló  beszámolóját  és  a  következő  nevelési  év  előkészítésére  vonatkozó 
tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi Bizottság véleményén kívül 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:

     97/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
2010/2011.  nevelési  év  feladatainak  végrehajtásáról  szóló  beszámolót  és  a  2011/2012. 
nevelési évének előkészítésére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Gólyafészek Óvoda kollektívájának a szín-
vonalas működésért.

2. A Képviselő-testület az elmúlt nevelési év feladatainak végrehajtásáról szóló beszá-
molót és a következő nevelési év előkészítésére vonatkozó tájékoztatót elfogadta, és 
felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményt tájékoztassa.

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

8. napirend

Javaslat a Gólyafészek Óvoda intézményi minőségirányítási program éves értékelésének 
jóváhagyására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  Gólyafészek  Óvoda  minőségirányítási  programjának  éves  értékeléséről 
szóló  tájékoztatót  a  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  tárgyalta.  A  bizottság  véleményét 
kérdezte.

Dr. Zimonyi Károly
Ismertette, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a Gólyafészek Óvoda minőségirányítási 
program éves értékeléséről szóló tájékoztatóját elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását 
kérte, aki azzal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
 
Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     98/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  a Gólyafészek Óvoda 
minőségirányítási  program  éves  értékeléséről  szóló  tájékoztatót,  és  az  alábbi  határozatot 
hozta:

1. A Képviselő-testület az intézményvezető által  a nevelési intézmény minőségirá-
nyítási programjának éves értékeléséről készített tájékoztatóját elfogadta.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Gólyafészek Óvo-
da kollektíváját tájékoztassa. 

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

9. napirend
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Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézményben a 2010/2011. tanévben kitűzött feladatok végrehajtásáról és a 2011/2012. 

tanév előkészítéséről

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy a  napirendi  pontot  az  Ügyrendi  Bizottság  véleményezte.  A véleményező 
bizottság elnökének hozzászólását kérte.

Tóth József
Elmondta,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság  a  napirendi  pontot  a  napirendjéről  levette,  úgy 
gondolja, hogy nem az Ügyrendi Bizottság dolga ilyen szinten véleményezni.

Lehota Vilmos
Bejelentette, hogy az igazgatónak szóbeli kiegészítése nincsen.

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:

     99/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Fáy 
András  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
tájékoztatóját és az alábbi határozatot hozta:

1.   A Képviselő-testület  a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a 2010/2011. tanévben kitűzött feladatok vég-
rehajtásáról és a 2011/2012. tanév előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

2.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztató elfogadásáról a 
fenntartót értesítse.

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

10. napirend

Tájékoztató a pénzkezelésnek, a kiadási és bevételi pénztárbizonylatok 
alátámasztottságának vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításairól

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

Szegedi Csaba
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Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
A Pénzügyi Bizottság véleményén 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:

     100/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
pénzkezelésnek,  a kiadási  és bevételi  pénztárbizonylatok alátámasztottságának 
vizsgálatáról készült belsőellenőri jelentés megállapításairól készült tájékoztatót, 
továbbá  a  jelentés  megállapításaira  készített  intézkedési  terv  elfogadására 
irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a belsőellenőrzés megállapításaira készített 
intézkedési tervet jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy döntéséről a 
határozat, és a mellékletét képező intézkedési terv megküldésé-
vel tájékoztassa a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Ta-
nácsadó Kft vezetőjét az intézkedési terv véleményezése céljá-
ból.

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

11. napirend

Javaslat a település hulladékkezelési feladatainak átmeneti ellátására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  eredménytelen  közbeszerzési  eljárás  következményeként  július  1-től 
nincs a hulladékgyűjtéssel és - szállítással megbízott vállalkozó. Elengedhetetlen tehát, hogy 
a Képviselő-testület  a kötelező feladat ellátásáról átmeneti  intézkedéssel gondoskodjon. A 
ceglédi hulladéklerakó befogadja a gyűjtött hulladékot az elkövetkező két hónapban. 
Javasolta, hogy a Képviselő-testület az átmeneti időszakra járuljon hozzá a Ledniczki Tibor-
ral június 30-ig fennálló szerződés augusztus 31-ig történő meghosszabbítására ceglédi lera-
kóhely megjelöléssel. 

Szegedi Csaba
Javasolta,  hogy  a  lakosság  részére  kiküldendő  tájékoztatóban  milyen  fontos  információk 
szerepeljenek. 

Lehota Vilmos
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Elmondta, hogy a közbeszerzésben megkapott legolcsóbb ár óriási áremelést jelentett volna. 
Nagyságrendi díjtétel  miatt  kellett  eredménytelennek minősíteni az eljárást.  Amennyiben a 
következő kettő hónapban nem sikerül egyezségre jutni szolgáltatóval a számlázásról, akkor 
hajlandóságot mutatott a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. arra, hogy 3,65.- Ft-ért  literenként 
ezt megvalósítja.

Tasi Péter
Javasolta, hogy az 1-3 fős háztartások minimum 60 literes hulladékgyűjtőt használjanak.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy a díjrendelet a hulladékkezelési szolgáltatásnak az ellenértékét állítsa elő és 
akiknek ez a díjemelkedés problémát okozhat, azoknak a szociális kérelemben elérhető segély 
formát is fel lehessen ajánlani.

Szabó Gyula
Kérdezte, hogy a 80 literes hulladékgyűjtő edény mennyibe fog kerülni? 

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a 80 literes használt hulladékgyűjtő edény ára bruttó 3.738.-Ft.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki az előterjesztésben szereplő első határozati 
javaslatot,  a felülvizsgálatot,  a  rendelet  módosítás  előkészítését  támogatja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

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

     101/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  település  hulladékkezelési  feladatainak  átmeneti  ellátására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1.   A  Képviselő-testület  szelektív  hulladékgyűjtésre  tekintettel 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az általánosan használt 
120 literes hulladékgyűjtőre vonatkozó szabályozást vizsgálja 
felül.

2. A Képviselő-testület  utasítja  a  polgármestert,  hogy készítse 
elő  a  hulladékgazdálkodást  érintő  helyi  rendeletek 
felülvizsgálatát  oly  formában,  hogy  a  módosító  rendeletek 
hatályba  lépése  2011.  szeptember  1.  napjára  biztosított 
legyen.
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3. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a 
rendeletmódosítás előkészítése során dolgozza ki a 80 literes 
hulladékgyűjtő alkalmazására vonatkozó részletszabályokat. 

 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  az  önkormányzat  és  a  Hirös  Hulladékgazdálkodási  Kft.  között 
hulladékkezelési-  és ártalmatlanítási  szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     102/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a  település  hulladékkezelési  feladatainak  átmeneti  ellátására 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

1.   A  Képviselő-testület  elfogadta  a  Gomba  Község 
Önkormányzata és a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft közötti 
hulladékkezelési- és ártalmatlanítási szerződés tervezetét.

2. A  képviselő-testület  felhatalmazta  a  polgármestert,  hogy  a 
szerződést  az  önkormányzat  nevében  és  képviseletében 
eljárva aláírja. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, aki egyetért azzal,  hogy Ledniczki Tibor egyéni vállalkozóval a szerződésmódosítás 
aláírásra kerüljön, kézfelemeléssel jelezze.

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

     103/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az  önkormányzat  és  Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozó  között  a 
lakossági szilárdhulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó, 2010. 
június  30.  napjáig  érvényes  szerződés  meghosszabbítására  és 
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1.    A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy 
Ledniczki  Tibor  egyéni  vállalkozóval  a  szerződés  1.  sz. 
melléklete  szerinti  szerződésmódosítást  Gomba  Község 
Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva aláírja. 

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
A hulladéklerakó edények beszerzésére vonatkozó javaslat elfogadását kérte. Aki a határozati 
javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

     104/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a 80 literes használt hulladéktároló edények beszerzésére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

1.   A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert,  hogy a 
SemiCont  ’06  Kft  árajánlata  alapján  300  db  használt,  80 
literes hulladéktároló edényt a lakossági igények kielégítése 
érdekében megrendeljen.

2. A  Képviselő-testület  az  1./  pont  szerint  beszerzett 
hulladéktároló  edényeket  beszerzési  áron  biztosítja  az  arra 
igényt bejelentő gombai ingatlantulajdonosok részére. 

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy 
a  hulladéktároló  edények  2./  pont  szerinti  cseréjének 
lehetőségéről a lakosságot haladéktalanul tájékoztassa. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  egyetért  azzal,  hogy  az  -  alkalmazásra  kerülő  hulladékgyűjtő  edényzetek  úgy 
kerüljenek meghatározásra, hogy 1-3 fős háztartások minimum 60 literes hulladékgyűjtőt, 4-6 
fős háztartások minimum 80 literes hulladékgyűjtőt, a 7 fős, és a 7 főt meghaladó háztartások 
legalább 110 literes hulladékgyűjtőt használhassanak – kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     105/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
település  hulladékkezelési  feladatainak  átmeneti  ellátására  vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hulladékgazdálkodást 
érintő  helyi  rendeletek  felülvizsgálata  során  az  alkalmazásra  kerülő 
hulladékgyűjtő edényzet úgy kerüljenek meghatározásra, hogy

a) 1-3 fős háztartások minimum 60 literes hulladékgyűjtőt,
b) 4-6 fős háztartások minimum 80 literes hulladékgyűjtőt, míg
c) a  7  fős,  és  a  7  főt  meghaladó  háztartások  legalább  110  literes 

hulladékgyűjtőt 
használhassanak.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékgyűjtő 
edényzet  szervezett  cseréje  során  a  határozat  1./  pontjában  foglaltakat 
alkalmazza.

Határidő: azonnali 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  aki  a  rendelet  módosításával  -  A.S.A  Magyarország  Környezetvédelem  és 
Hulladékgazdálkodási Kft.  törlésével  és a Hirös Hulladékgazdálkodási  Kft.  beemelésével - 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelet a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról 

szóló 19/2003.(XI.27.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

12. napirend
Egyebek
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Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítása

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte. A 
bizottságok elnökeinek hozzászólalását kérte.

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

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot  szintén 
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:

     106/2011. /VI.30./ 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 a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosító 
okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel, 2011. 
szeptember 1-i hatályba lépéssel jóváhagyja.

2. A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda - a jelen határozat 1./ pontjá-
val módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 
2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel, 2011. szeptember 1-i ha-
tályba lépéssel jóváhagyja.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat 
ellátására létrehozott Mikrotérségi  Intézményi Társulásról szóló Megállapodás 

módosítására
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Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  napirenddel  kapcsolatos  előterjesztést  valamennyi  bizottság  tárgyalta.  A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Az Ügyrendi Bizottság álláspontját ismertette, mely szerint a bizottság az előterjesztéshez csatolt 
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a  Pénzügyi  Bizottság az előterjesztéshez  csatolt  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:

     107/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Üllő  és  Környéke 
egyes szociális alapszolgáltatási, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat feladat ellátására 
létrehozott  Mikrotérségi   Intézményi  Társulásról   szóló  Megállapodás  módosítására 
vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint módosítja:

1. A Képviselő-testület  a  elfogadja  a  megállapodás  7.  pontjának  kiegészítését  „  A 
társulás vagyona és a költségviselés”  új bekezdéssel az alábbiak szerint: 

„7.1. A pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás menete:
Amennyiben bármely tag-önkormányzat  az  arra megszabott  eljárás alapján 
elfogadott vagy általa vállalt pénzügyi hozzájárulást – különös tekintettel a 7.  
pontban  meghatározott  fizetési  kötelezettségre,  vagy  bármely  más,  a  tagok 
részére  meghatározott  kötelezettségből  származó  fizetési  kötelezettség  –  az  
arra  megállapított  határidőben  nem  teljesíti,  úgy  a  fizetésre  kötelezett  
önkormányzat  polgármestere  köteles  erről  az  intézmény  vezetőjét  és  ezzel  
egyidejűleg  Üllő  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testületét  a  határidő 
lejártát  követő  három  munkanapon  belül  tájékoztatni.  A  tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell, hogy a  fizetési mulasztásba esett  önkormányzat várhatóan 
mely időponttól lesz fizetőképes.
A tájékoztatás  elmulasztása esetén  a  fizetési  határidő  lejártát  követő  nyolc 
munkanapon belül az intézmény igazgatója fizetési felszólítást küld a  fizetési  
kötelezettségét  nem  teljesítő önkormányzat  részére.  A  felszólítás  
kézhezvételétől számított három munkanapon belül a felszólított önkormányzat  
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polgármestere tájékoztatja az intézmény igazgatóját valamint ezzel egyidejűleg 
Üllő  Város  Önkormányzatának  polgármesterét,  hogy  az  önkormányzat  
várhatóan  mely  időponttól  lesz  fizetőképes.  A  halasztási,  részletfizetési 
kérelmet  Üllő  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  a  soron 
következő ülésén elbírálja és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a kérelem 
teljesítésére vagy elutasítására.
Az eljárás eredménytelensége, illetve halasztás, részletfizetés nem teljesítése  
esetén Üllő Város Önkormányzatának a Képviselő-testülete határozatban dönt  
további  lépések  megtételének  lehetőségéről  -  végső  esetben  -  a  fizetési  
kötelezettséget  nem  teljesítő  önkormányzat  ellen  felhatalmazással  történő 
beszedési megbízás alkalmazásáról.”

2. A  Képviselő-testület  elfogadja,  hogy  a  megállapodás  2.  pontja  az  alábbi 
szövegrésszel kiegészül:
 
 „A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a  
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására kijelölt önkormányzat: 
Üllő Város Önkormányzata, székhelye: 2225 Üllő, templom tér 3.”

       
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szemők Balázs tér 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó javaslat

Lehota Vilmos
Javasolta, hogy a Szemők Balázs tér 2. sz. alatti ingatlan közelgő felújítása miatt forduljon a 
Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitánysághoz közbiztonsági célú hasznosításra vonatkozó 
felajánlással.  Abban az  esetben,  ha  elfogadja  a  Monori  Rendőrkapitányság  és  Gombán  több 
rendőr fog dolgozni, annak rövid és hosszú távon egyaránt a hasznát veheti az önkormányzat.
Kérdezte a Képviselő-testületet a levél tervezettel kapcsolatban.

/ Kiss Tibor képviselő elhagyta az üléstermet /

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy magának a közlésnek a tárgya a lakás funkció megszüntetés helyett  inkább a 
rendőr iroda átköltöztetésének a lehetősége, illetve szolgálati lakás igénybevételének a lehetősége 
lehetne.  Azzal a megközelítéssel,  hogy amennyiben egy három fős körzeti  megbízott  csoport 
kialakításra kerül, abban az esetben a gombai önkormányzat egy, az adott levélben is szereplő 
környezetben kialakítható körzeti megbízotti helyiséget tud a csoport működéséhez biztosítani, 
illetve a Gomba, Jókai u. 2l. szám alatti lakást szolgálati lakás céljára. Amennyiben ezt igénylik, 
úgy a rendkívüli ülésen bérlő kijelölés tárgyában el is tudná dönteni a Képviselő-testület.
Javasolta  továbbá,  hogy  egyeztessenek  Bénye  község  polgármesterével,  hogy  a  korábban  a 
körzeti  megbízott  által  használt  ottani  ingatlan  erre  a  célra  vajon  részükről  is  kiadható-e? 
Amennyiben ez is megerősítésre kerül, úgy fel lehetne tüntetni a levélben, hogy ott is van egy 
ingatlan,  amely  a  bényei  testület  döntése  alapján  szintén  bérlő  kijelölésre  kerülhet  körzeti 
megbízott részére.
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Tóth József
Véleménye  szerint  szóbeli  egyeztetést  kellene  folytatni  a  kapitány  úrral,  hogy  ilyen  jellegű 
elképzelései vannak a testületnek, mik a lehetőségek és utána elküldeni a levelet.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  szóbeli  egyeztetés  megtörtént,  ekkor  derült  ki,  hogy őrsre  nem számíthat 
Gomba, de körzeti megbízott csoportra igen.

További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 

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

     108/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szemők Balázs tér 2. 
sz. alatti ingatlanra vonatkozó javaslatot és az alább határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  -  az  ülésen  jóváhagyott 
szövegezéssel írásban - megkeresse a Monori Rendőrkapitányság vezetőjét a Gomba, 
Szemők Balázs tér 2. sz. alatti ingatlan közbiztonsági célú hasznosítására vonatkozó 
felajánlással.

        
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Rendezvényház melletti tároló födémszerkezetének építésére vonatkozó árajánlat

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a Rendezvényház melletti  tároló födémszerkezetének elkészítésére vonatkozó 
árajánlat összességében nettó 3.080.375 Ft-ot jelent. Jelen pillanatban még alkalmas az általános 
tartalék ennek a tehernek az elviselésére.

Szegedi Csaba
Javasolta  a  Polgárőrség  Egyesület  vezetőjének  és  a  Közalapítvány  Kuratórium  elnökének 
megkeresését  a  két  gyűjtendő  célra,  az  egyik  a  kamerákkal  kapcsolatosan,  a  másik  pedig  a 
közadakozás. A két megkeresés történjen meg. Bírják adakozásra az egyesületi tagokat, illetve a 
falu lakosságát.

Lehota Vilmos
Javasolta az árajánlat ellenére, maximum 3 millió forint bruttó keret meghatározását és ebből 
történő kialakítást.
Javasolta  továbbá,  hogy a  tárolók  árajánlatának  tárgyalása  kerüljön  elnapolásra  a  következő 
testületi ülés valamelyikére.
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További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a napirendi pont tárgyalásának elnapolásával 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     109/2011. /VI.30./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  rendezvényház 
melletti  tároló födémszerkezetének építésére  vonatkozó árajánlatot  és  az alább határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  rendezvényház  melletti  tároló  födémszerkezetének 
megépítésére  vonatkozó  árajánlat  értékét  magasnak  ítélte  és  a  födém megépítését 
elhalasztja.

        
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Tasi Péter
Nem tudni, hogy az előkert végleges kialakítása mikor történhet meg.
Javasolta, hogy a járdának a jelenlegi két nagy villanyoszloppal és két világítótesttel történő 
világítása kerüljön felszámolása.
Javasolta  továbbá,  hogy  a  katolikus  templom  kerítése  készüljön  el  ugyanolyanra,  mint  a 
támfal mellett van, így egységes arculat lenne.

Szegedi Csaba
Felvetette, hogy van olyan feladat, hogy a település képet fenn kell tartani. A település egésze 
szempontjából nem fogadható el, hogy nincs erre a munkára ember, nincs fűkasza. Meg kell 
bízni valakit a munka elvégzésével. 

Lehota Vilmos
A felvetéssel  kapcsolatban  elmondta,  hogy  alapvető  törekvés,  hogy  a  községben  minden 
rendben legyen. 

Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 18.55 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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