
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. augusztus 04.  napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
13/2011.(VIII.10.)  számú  önkormányzati  rendelet  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére 
szervezett közszolgáltatásról
14/2011.(VIII.10.)  számú  rendelet  az  önkormányzat  által  megállapított  közüzemi  díjakról 
szóló 15/2008.(V.30.) számú rendelet módosításáról

Az ülésen hozott határozatok:
110/2011. (VIII.04.) számú határozattól     120/2011. (VIII.04.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely  készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  augusztus  04. 
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 6 képviselő megjelent, a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

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

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

110/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. augusztus 4-i rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

1.)     Javaslat  a  település  hulladékkezelési  feladat  ellátásának  szeptember  1-től  történő 
módosítására,  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére  szervezett  közszolgáltatást 
szabályozó helyi rendelet megalkotására, valamint a hulladékkezelési díj módosítására

         Előterjesztő:                     polgármester
         Előkészítő:                     jegyző
2.)     Javaslat  a  falumegújítási  pályázat  végrehajtásának  ütemezésére,  valamint  az  építési 

munkálatok megkezdésére
          Előterjesztő:                     polgármester
3.)     Javaslat  az  Üllő Város Humán Szolgáltató  Központ,  Nevelési  Tanácsadó,  Óvoda és 

Központi  Rendelő  Többcélú  Közös  Igazgatású  Intézmény  alapító  okiratának 
módosítására 

         Előterjesztő:                     polgármester
4.)     Javaslat bérleti díj elengedésére
         Előterjesztő:                     polgármester

         Határidő: azonnali
         Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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1. napirend
Javaslat a település hulladékkezelési feladat ellátásának szeptember 1-től történő 
módosítására, a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatást 

szabályozó helyi rendelet megalkotására, valamint a hulladékkezelési díj módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  2011.  szeptember  01-től  már  át  kell  állni  a  hulladékkezelés  terén  a 
literenkénti  elszámolásra,  az  erre  alkalmas  rendelet-tervezetét  megkapták  a  képviselők.  A 
hulladékkezelési  rendszer  változásáról  a  központi  belterületen  és  a  Tópart  területén  is 
tájékoztató lett kiküldve. Állandó probléma forrás volt  eddig a tóparti  gyűjtőszigeteknek a 
működése,  ebből a megfontolásból a Tópartra  vonatkozóan is az volt  a kérés, hogy 2011. 
szeptember  0l-től  mindenki  szerezzen  be  saját  hulladékgyűjtő  edényt.  Az  ingatlanok 
tulajdonosai aláírásgyűjtésbe kezdtek a gyűjtőpontok megmaradása mellett. 
A gyűjtőpontok megmaradása működőképesnek látszik és sokkal tisztább a tó környezete is, 
viszont van egy olyan ingatlan és annak tulajdonosai, akik rendszeresen ellenőrzést kérnek a 
gyűjtőpontok működésére és különböző hatóságok különböző szempontból vizsgálták már a 
működését. Eddig még nem történt elmarasztalás, olyan jellegű kérések voltak, hogy adott 
esetben, ha szükséges szezonban, melegben sűrűbben kerüljön sor a hulladékszállításra.

A jelenlegi rendelet-tervezet már a gyűjtőpontokat tartalmazza a Tópart vonatkozásában. 
Cegléd Város ez év januárjától bevezetett egy kedvezmény típust, melynek átvételét javasolja.
Azon személyek, akik 70 éven felüliek, egyedül élnek, alacsony jövedelemmel rendelkeznek, 
eddig  sem  terhelték  a  hulladékszállító  járművet,  nagy  többségük  soha  nem  is  rakott  ki 
hulladékot, főleg azért, hogy ne kelljen fizetni díjat, de a díjat eddig még be kellett fizetniük, 
mivel kötelezően igénybe veendő szolgáltatásról van szó.

A rendelet-tervezet  két  hulladékgazdálkodó  közszolgáltatót  rögzít.  Van egy befogadó,  aki 
emellett  a  szelektív  hulladékgyűjtést  is  végzi.  Illetve  van  egy  kommunális  hulladék 
gyűjtésével, szállításával, valamint a díj beszedéssel foglalkozó vállalkozó.
Évi egyszeri lomtalanítással folytatódna továbbra is a lomtalanítás.

Tóth József
Kérdezte, hogy az üzletek tulajdonosai esetében a közszolgáltatás igénybe vétele hogyan van 
szabályozva?

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  gyakorlat  azt  mutatja,  hogy  az  önkormányzat  kötelessége  a  lakossági 
hulladékkezelés,  ezen felül  van a  vállalkozói,  amely jelen pillanatban úgy működik,  hogy 
többségében  minden  egyes  vállalkozás  külön  kötött  hulladékkezelési  szerződést  egy 
hulladékkezelővel és a lakossági díját pedig fizeti lakosként.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy a  Tóparton  gyakrabban kell  a hulladékot  üríteni,  ha melegebb van.  A 
gyakoribb hulladékürítés költségeit csak a tóparti ingatlan tulajdonosai viselik, mindenképpen 
nekik kell megegyezni egymás között abban, hogy ezt kérik, vagy nem kérik, de ha be kell 
menni  a  házakhoz  egyenként  a  hulladékgyűjtő  edényekért,  akkor  annak  biztos,  hogy 
magasabb  díja  van.  A  magasabb  díjat  az  önkormányzatnak  tételesen,  vagy  egyben,  de  a 
szolgáltató ki fogja számlázni.  
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  rendelet-tervezete  szerint  hetente  egyszer  lehet  igénybe  venni  a 
szolgáltatást  általában,  a  gyűjtőpontokon  pedig  folyamatosan  igénybe  lehet  venni  a 
szolgáltatást.  A  hulladékkezelés  díját  ott  nem  lehet  úgy  megállapítani  a  gyűjtőpontos 
hulladékkezelés miatt, mint egyéni házaknál.
Eddig a tóparti, illetve a tetepusztai ingatlanok tekintetében volt szezonális hulladékkezelés, 
még  ez  sem  jó  mindenkinek,  mert  a  Tóparton  például  áprilistól-októberig  kellett 
hulladékkezelési  díjat  fizetni,  de  olyan  is  volt,  aki  egész  évben  ott  lakott.  Ez  így  nem 
működőképes. 
A  rendelet-tervezetben  az  szerepel,  hogy  be  kell  jelenteni,  a  60  napnál  hosszabb 
szüneteltetést. A szolgáltató ellenőrizheti ezt a bejelentést.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a szerződés szünetelését pontosítani kell, hiszen a 21. § (l) bekezdés kitér 
arra, hogy „Lakatlan ingatlan tulajdonosa is köteles- kivéve a telekingatlan tulajdonosát – a 
szolgáltatás esetleges igénybevételéért a lakatlan ingatlanra vonatkozó évi egy összegű díjat 
megfizetni.„  Amellett,  hogy  ez  pontosításra  kerülne,  amellett  még  erre  is  érdemes  lenne 
hivatkozni, az egyösszegű díj megfizetése mellett.

Kósa Erzsébet Anikó
Megjegyezte,  hogy bárhol előfordulhat,  hogy lakatlan az ingatlan év elején,  és év közben 
lakottá válik.

Tasi Péter
Javasolta, hogy az egyösszegű díj ne legyen arányosítva. 
A Tóparton novembertől-márciusig  nem lakott  épület  nem ugyanaz,  mint  a  faluban egész 
évben nem lakott épület.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint pontosítani kell, hogy mit jelent a lakatlan ingatlan. Konkretizálni kellene, 
hogy a Tóparti ingatlanokra vonatkozóan lehet-e külön rendelkezést tenni.

Tasi Péter
Véleménye szerint a nem teljes évben díjfizetéssel érintett területeknél eltérő szabályt kellene 
alkalmazni az egész évben díjfizetéssel érintett területekhez képest.

Szegedi Csaba
A rendelet-tervezet 23. § (3) bekezdésében szerepel, hogy: „Elháríthatatlan oknak minősül, 
amikor a közszolgáltató a gyűjtőedényt rendszeresített járművével nem tudja megközelíteni.„
Kérdezte,  hogy  a  Szemere  Huba  utcára  ez  a  pont  fog  vonatkozni,  vagy  külön  kell 
rendelkezni?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a szolgáltatási szerződésben elő lehet írni, hogy még az üres autó menjen be 
ebbe az utcába, hogy ne legyen akkora súly.

Szegedi Csaba
Az  l.  számú  melléklet  (4)  bekezdésében  szerepel,  hogy  a  gyűjtőszigetek  kialakításához 
térítésmentesen kerül biztosításra a szükséges közterület igénybevétele.
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Kérdezte,  hogy  az  önkormányzat  által  ajánlott  területen  kell  üzemeltetnie,  vagy  van 
beleszólása a közszolgáltatónak, hogy hol van a gyűjtősziget?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a közszolgáltató alakítja ki a gyűjtőszigetet az önkormányzattal egyeztetve.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy  úgy  kerüljön  megfogalmazásra,  hogy  a  gyűjtősziget  kialakítása  az 
önkormányzattal egyetértésben kerüljön kialakításra.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a közterület kijelölése az önkormányzat jogosítványa legyen. A tervezet 
(1)  bekezdés  g)  pontját  az  alábbiak  szerint  javasolja  megfogalmazni:  „  a  kedvezményre 
jogosultság időpontjában hulladékkezelési díjtartozása, valamint az önkormányzattal szemben 
köztartozása nincs. „ 
Javasolta,  hogy  amennyiben  egy  évre  kerül  megállapításra  a  díjkedvezmény  és  közben 
jövedelemváltozás történik, akkor ennek bejelentése történjen meg.

Tasi Péter
Javasolta,  hogy a  rendelet-tervezet  3.  §  (2)  bekezdésében  a  „komposztálható  hulladék„  is 
szerepeljen. Az 5. § (2) bekezdését az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: „ A tóparti 
üdülőterületen gyűjtőpontos hulladékgyűjtés működik, melynek igénybevétele az ott található 
ingatlanok tulajdonosai vagy használói részére kötelező. „
A 7. § (2) bekezdés a) pontját az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: „a felek megneve-
zése, egyéni vállalkozó magánszemély esetén annak személyi adatai, „
A 9. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: „ A szervezett közszolgál-
tatást igénybe vevők számára a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített szabványos 
hulladékgyűjtő edények, a gyűjtőpontos területen konténerek (továbbiakban együtt: gyűjtő-
edény) használata kötelező. „
Véleménye szerint a rendelet-tervezet 9. § (2) bekezdésének szövege ugyanaz, mint az 5. § (l) 
bekezdés.
A 21. § (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: „ Nem tagadhatja meg a 
közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit 
nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. „
A tervezet (1) bekezdését az alábbiak szerint javasolta megfogalmazni: ’ Közszolgáltatási 
díjkedvezményben  részesül  12  hónap  időtartamra  a  (2)  bekezdésben  foglaltak  szerint 
lakóhelye,  vagy  tartózkodási  helye  vonatkozásában,  60  liter/ürítési  gyakoriság 
hulladékmennyiség mértékéig , „
A (2) bekezdést kettéválasztását javasolta a) és b) pontokra az alábbiak szerint:

a) 60.000.- Ft/hó, azaz havi hatvanezer forint jövedelemig a közszolgáltatás mentes a díj-
fizetés kötelezettsége alól;

b) 60.001 - 80.000.- Ft/hó, azaz havi hatvanezer-egy forint és nyolcvanezer forint közötti 
jövedelemig a közszolgáltatás díjának 50 %-át kell megfizetni.

Dr. Zimonyi Károly
Véleménye szerint a rendelet-tervezet 24.§ d) pontjában: „ a hulladékgyűjtő edényben vissza-
maradt szemetet nem üríti ki és a gyűjtőedényt nem teszi használhatóvá „ pontosítani kellene, 
hogy kinek a hibájából.
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Lehota Vilmos
Az elhangzott módosító indítványok elfogadását kérte, aki elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

111/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  települési  szilárd  hulladék 
kezelésére  szervezett  közszolgáltatást  szabályozó  helyi  rendeletek  tervezetéhez  elhangzott 
módosító indítványok tekintetében az alábbi döntést hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére  szervezett 
közszolgáltatásról  szóló  rendelet-tervezethez,  valamint  az  önkormányzat  által 
megállapított  közüzemi  díjakról  szóló  15/2008.  (V.30.)  sz.  önkormányzati  rendelet 
módosítására előkészített rendelet-tervezethez elhangzott módosító indítványokat - az 
egységes álláspontja alapján - együttesen fogadta el. 

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  a  módosító  indítványokkal  módosított  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
13/2011.(VIII.10.) számú önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról 

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

Lehota Vilmos
Kérte a díjrendelet elfogadását. Aki a díjrendeletet elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011.(VIII.10.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által megállapított közüzemi díjakról szóló
15/2008.(V.30.) számú rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )
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Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  témában  2011.  augusztus  15.  napján  (hétfőn)  18.00  órai  kezdettel 
közmeghallgatást  javasol  tartani.  Ígéret  van  a  Hirös  Hulladékgazdálkodási  Kft.-től,  hogy 
képviselteti magát és a hulladékkezelés szelektív módjáról előadást tart.
Kérte,  hogy aki  az  augusztus  hónapban  megtartásra  javasolt  közmeghallgatással  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

112/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az augusztus hónapban megtartásra 
javasolt közmeghallgatás tekintetében az alábbi döntést hozta:

1. A  Képviselő-testület  2011.  augusztus  15-én  18  órára   közmeghallgatást  tűz  ki, 
melynek helyszínéül a Faluházat jelöli ki.

2. A közmeghallgatás napirendjei az alábbiak szerint határozza meg:
a.) Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
b.) Tájékoztató a 2011. szeptember 1-től érvényes hulladékkezelési díjakról

3. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot 
a helyben szokásos módon értesítse.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend
Javaslat a falumegújítási pályázat végrehajtásának ütemezésére, valamint az építési 

munkálatok megkezdésére

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy két,  2009.  évben  beadott  pályázatra  érkezett  válasz  az  idén,  jóváhagyott 
támogató  határozat  formájában.  A támogatást  akkor  lehet  igénybe  venni,  ha a  támogatási 
határozat  megérkezésétől  számított  36  hónapon  belül  befejezésre  kerül  a  támogatott 
beruházás.
Javasolta,  hogy  2011.  esztendőben  kezdődjön  és  kerüljön  végrehajtásra  a  játszótér 
megépítése, a többi kerüljön elhalasztásra a jövő évre.
Kérte,  hogy  aki  egyetért  azzal,  hogy  -  a  falumegújítási  pályázaton  elnyert  támogatás 
felhasználása  2011.  szeptember  hónapban  a  játszótér  beruházás  megvalósításával 
megkezdődjön, - kézfelemeléssel jelezze. 

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

113/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  falumegújítási  pályázat 
végrehajtásának ütemezésére az alábbi döntést hozta:

7



1. A  Képviselő-testület  a  falumegújítási  pályázaton  elnyert  támogatás  felhasználását 
2011. szeptember hónapban a játszótér beruházás megvalósításával megkezdi.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Közbeszerzésre  szükség  van,  ennek  a  közbeszerzési  feladataira  Földesiné  Töpper  Ilona 
hivatalos  közbeszerzési  tanácsadó  adott  árajánlatot  250.000.-Ft  +  ÁFA összegben.  Ez  az 
összeg pályázaton belül elszámolható az egyéb költségek között.
Kérte,  hogy  aki  egyetért  a  közbeszerzési  szakértő  megbízásával  250.000.-  Ft  +  ÁFA 
mértékben, kézfelemeléssel jelezze.

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

114/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  augusztus  4-én 
megtartott  rendkívüli  ülésén megtárgyalta  a  játszótér  építés  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatása  érdekében  közbeszerzési  szakértő  megbízására  irányuló  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület  játszótér  építés  közbeszerzési  eljárás  komplex  lebonyolítói, 
közbeszerzési  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 Önkormányzatának képviseletében eljárva aláírja. 

3.) A  Képviselő-testület  a  megbízási  díj  250  ezer  Ft  +ÁFA  összegű  fedezetét  a 
pályázati támogatás egyéb költségeinek terhére biztosítja. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  ajánlat  van  a  játszótér  kiviteli  terveinek  elkészítéséig  a  tervezés  díjára 
l.000.000.-  Ft + ÁFA összegben. Kérte,  hogy aki az árajánlatot  elfogadja,  kézfelemeléssel 
jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:
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115/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  augusztus  4-én 
megtartott  rendkívüli  ülésén megtárgyalta  a  játszótér  építés  kiviteli  terveinek 
elkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.)  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a  játszótér  kiviteli 
terveinek elkészítésével a Korzó Tervezési Stúdiót (1024 Budapest, Petrezselyem 
utca 10/A/C.) megbízza, és a megbízási szerződést Gomba Község Önkormányzata 
nevében és képviseletében eljárva aláírja. 
2.) A Képviselő-testület a kiviteli tervek elkészítésének ellenértékekén 1.000.000,- 
Ft  +  ÁFA megbízási  díjat  hagy jóvá  a  pályázati  támogatás  egyéb  költségeinek 
terhére. 

Határidő: azonnali 
                Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Javasolta a játszótér vonatkozásában a 450.000.-Ft + ÁFA műszaki ellenőri ajánlatot az egyéb 
költség terhére kifizetni.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

116/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  augusztus  4-én 
megtartott  rendkívüli  ülésén megtárgyalta  a  játszótér  építés  műszaki  ellenőri 
feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótér építés során a 
műszaki  ellenőrzési  feladatokkal  Bódi  Attila  műszaki  ellenőrt  megbízza,  és  a 
megbízási  szerződést Gomba Község Önkormányzata  nevében és képviseletében 
eljárva aláírja. 

2.) A  Képviselő-testület  a  játszótér  építés  műszaki  ellenőri  feladatainak  ellátása 
ellenértékekén 450.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat hagy jóvá a pályázati támogatás 
egyéb költségeinek terhére. 

Határidő: azonnali 
                Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a falumegújítási pályázat menedzsmenti feladatainak ellátása ellenértékeként 
1.200.000.-  Ft  +  ÁFA  megbízási  díjat  javasol  jóváhagyni  a  pályázati  támogatás  egyéb 
költségeinek terhére. 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

117/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  augusztus  4-én 
megtartott  rendkívüli  ülésén megtárgyalta  a  falumegújítási  pályázat  menedzsmenti 
feladatainak ellátására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.)  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  falumegújítási 
pályázat megvalósítása során a menedzsmenti feladatok ellátásával a Meridian C. 
Consulting Bt-t (8000 Székesfehérvár, Erzsébet u. 10.) megbízza, és a megbízási 
szerződést  Gomba  Község  Önkormányzata  nevében  és  képviseletében  eljárva 
aláírja. 
2.)  A  Képviselő-testület  a  falumegújítási  pályázat  menedzsmenti  feladatainak 
ellátása ellenértékeként 1.200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat hagy jóvá a pályázati 
támogatás egyéb költségeinek terhére. 

Határidő: azonnali 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki az ajánlattételi felhívás közzétételével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

118/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2011.  augusztus  4-én 
megtartott rendkívüli ülésén megtárgyalta a játszótér építés közbeszerzési eljárása során 
előkészített ajánlattételi felhívásra vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 

1.)  A  Képviselő-testület  a  határozat  melléklete  szerint  jóváhagyta  a  játszótér  építésére 
vonatkozó ajánlattételi felhívást. 
2.)   A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást 

1. a Laczkó-Team Kft,
2. a Rozsdi-Bau Kft és
3. a Via-Colour 2002 Kft részére küldje meg. 

Határidő: 2011. augusztus 12. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

/ Kiss Tibor képviselő elhagyta az üléstermet /
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3. napirend
Javaslat az Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Nevelési Tanácsadó, Óvoda és 

Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény alapító okiratának 
módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy Üllő  Város  Önkormányzata  részéről  érkezett  megkeresés  az  Üllő  Város 
Humán  Szolgáltató  Központ,  Nevelési  Tanácsadó,  Óvoda  és  Központi  Rendelő  Többcélú 
Közös Igazgatású Intézmény alapító okiratának módosítására vonatkozóan. 

Az Alapító Okirat  14.1/A b.) pontja az alábbiak szerint módosulna:  Házi segítségnyújtás 
keretében kell  gondoskodni azokról az időskorú személyekről,  akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
Működési területei: Üllő Város közigazgatási területe, Gomba Község Közigazgatási területe,
Nyáregyháza  Község  közigazgatási  területe,  Bénye  Község  közigazgatási  területe, Káva 
Község közigazgatási területe, Vasad Község közigazgatási területe
Aki ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

119/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az   Üllő Város 
Humán  Szolgáltató  Központ,  Nevelési  Tanácsadó,  Óvoda  és  Központi  Rendelő 
Többcélú  Közös  Igazgatású  Intézmény  Alapító  Okiratának  módosításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbiak szerint jóváhagyja:

1./ Az Alapító Okirat  14.1/A b.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

Házi  segítségnyújtás  keretében  kell  gondoskodni  azokról  az  időskorú 
személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek 
és róluk nem gondoskodnak.
Működési területei:

Üllő Város közigazgatási területe
Gomba Község Közigazgatási területe
Nyáregyháza Község közigazgatási területe
Bénye Község közigazgatási területe
Káva Község közigazgatási területe
Vasad Község közigazgatási területe

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés 
megtételére.

Határidő: 2011. augusztus 12. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester
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4. napirend
Javaslat bérleti díj elengedésére

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy Lévay Tünde  bérlő  július  első  napjaiban  felmondta  a  bérleti  szerződést, 
tulajdonképpen nem tartózkodtak a lakásban, a június havi bérleti díjat befizették időben a 
bérleti szerződés szerint.
A bérleti  szerződés  úgy szól,  hogy a  tárgyhónapot  megelőzően  kell  felmondani  a  bérleti 
szerződést, hogy a tárgyhavi díjat már ne kelljen fizetni. Nevezett díjmentességet kért, hogy 
ne kelljen a júliusi díjat befizetni.
Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a júliusi bérleti díj elengedéséhez járuljon hozzá. Aki 
ezzel egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.

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

120/2011. /VIII.04./ számú határozat

Gomba Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Lévay Tünde 
bérlő által benyújtott kérelmet és döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1./ A Képviselő-testület a Lévay Tünde bérlő által benyújtott kérelemnek helyt adott 
és úgy döntött,  hogy a bérleti jogviszony megszűnése, és a bérlemény birtokba 
vételének elmaradása miatt a bérlőt fizetési kötelezettség 2011. július 1. napjától 
nem terheli.

Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Szegedi Csaba
Kérdezte,  hogy  az  esőzések  miatt  Gomba  településen  mire  kell  felkészülni?  Kérte,  hogy 
legyen erre előrelátás. Kérdezte, hogy a gazos telkekkel kapcsolatban történt-e intézkedés?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a műszaki kolléga felkérésre kerül, hogy az illetékes szakhatóságokkal vegye 
fel a kapcsolatot.  A második kérdés válaszaként elmondta, hogy július l5-ig még nem volt 
jellemző az óriási gaz. A jövő héten kiemelt figyelemmel kerülnek kezelésre.

Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 21.57 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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