
Gomba Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. szeptember 15. napján megtartott nyilvános üléséről készült 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek: 
15/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló 3/2011. (II.11.) sz. képviselő-testületi rendelet módosításáról
16/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
4/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
17/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon 
kívül helyezéséről 

Az ülésen hozott határozatok:
122/2011. (IX.15.) számú határozattól     147/2011. (IX.15.) számú határozatig



J e g y z ő k ö n y v

Mely készült  Gomba  Község  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2011.  szeptember  15. 
napján 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Jelen voltak:  jelenléti ív alapján

Lehota Vilmos
Üdvözölte az ülésen megjelent képviselőket, külön köszöntötte a jegyzőasszonyt, Dr. Schmidt 
Géza  pénzügyi  szakértőt  és  Pángyánszki  Jánosnét,  Gomba  Község  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzatának elnökét.
Az ülésen 5 képviselő megjelent, Tasi Péter alpolgármester a mai ülésen nem tud részt venni, 
Kiss Tibor képviselő jelezte, hogy később érkezik. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes. 

Javasolta a meghívóban jelölt tárgysorozat módosítását, azzal hogy 12. napirendi pontként az 
egyes  önkormányzati  rendeletek  hatályon  kívül  helyezésére vonatkozó  javaslat  kerüljön 
megtárgyalásra, az egyebek napirendi pontot pedig a 13-ik napirendi pontként tárgyalják.
Kérte, hogy aki a módosított napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     122/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

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  az  önkormányzat  2011  év  I.  félévi  gazdálkodásáról  szóló  beszámoló 
elfogadására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

3.) Javaslat  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2011.  (II.11.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság
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4.) Javaslat  a  szociális  igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  4/2008.  (II.01.)  sz. 
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

5.) Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentések megtárgyalására
Előterjesztő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság,

pénzügyi bizottság

6.) Javaslat az önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére
Előterjesztő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

7.) Javaslat a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

8.) Javaslat a Református Egyházközséggel kötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: ügyrendi bizottság

9.) Javaslat a Gólyafészek Óvoda házirendjének módosítására
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: szociális- és gyámügyi bizottság 

ügyrendi bizottság

10.) Javaslat a művelődésszervezői álláshelyre pályázat kiírására
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

11.) Javaslat  a  játszótér  építés  érdekében  folyamatban  lévő  közbeszerzési  eljárás 
eredményének megállapítására

12.) Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: jegyző
Véleményező: valamennyi bizottság

13.) Egyebek

Határidő: azonnali
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester
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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. 26. hét – 2011. 35. hét vonatkozásában a polgármesteri tájékoztató 
írásban kiküldésre került a képviselők részére, az utolsó másfél hét vonatkozásában az alábbi 
tájékoztatást adta:

-  2011.  szeptember  05-én  került  sor  az  I.  féli  pénzügyi  beszámoló  felülvizsgálatára  Dr. 
Schmidt Géza pénzügyi szakértő részéről.
A  pénzügyi  szakértő  jelezte,  hogy  sajnálatos  módon  Tóth  János  könyvvizsgáló  a 
közelmúltban  elhunyt.  A  pénzügyi  szakértővel  és  a  könyvvizsgálóval  kötött  szerződés 
jövőjéről kell rendelkezni. Ezzel kapcsolatban a Képviselő-testület előtt van egy megbízási 
szerződés tervezet és egy határozati javaslat.
- Mikrotérségi Társulás tanácsülésén vett részt Üllőn. Eléggé problémás az utóbbi év helyzete, 
mert a csökkenő normatívákat a kisebb települések már nem tudják kiegészíteni.
- 2011. szeptember 09.-én a helyi Leader közösség bíráló bizottsági ülésén vett részt, ahol az 
újabb leader pályázatok közül a kisléptékű projektötlet  adatlapjait  bírálta  el  a bizottság és 
minden benyújtó pályázhat 2011. október 31-ig. 
- A sportpályázati végrehajtásban tette meg a szükséges intézkedéseket.

Szegedi Csaba
A  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  elhangzottak  alapján  javasolta,  hogy  a  Képviselő-testület  a 
falubejárást az ősz folyamán tegye meg. 
Elmondta,  hogy  a  sikertelen  Gomba,  Jókai  u.  8.  szám alatti  ingatlan  értékesítés  kapcsán 
beszéltek a Pénzügyi Bizottság ülésén arról, hogy kerüljön szorgalmazásra foglaló összegének 
alkalmazása az előszerződésekben.
A foci pályával kapcsolatban javasolta, hogy nézzenek olyan költségvetést, ami a másik két 
oldali kerítésnek a megépítését jelentené.
A  fűkaszálással  kapcsolatban  kérdezte,  megtörténtek-e  a  felszólítások,  került-e  sor 
kényszerkaszálásra?

Lehota Vilmos
A kérdésre válaszként elmondta, hogy a Gomba, Bényei út 1. szám alatt kényszerkaszálást 
kellett végrehajtani.

/ Időközben Kiss Tibor képviselő megérkezett /

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  5  igen  szavazattal,  1 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:
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     123/2011. /IX.15./ 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
Kérte,  hogy  aki  a  könyvvizsgálati  ellenőrzési  és  szakértői  feladatok  ellátásáról  szóló 
megbízási szerződés módosítására vonatkozó javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     124/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
könyvvizsgálati  ellenőrzési  és  szakértői  feladatok  ellátásáról  szóló 
megbízási  szerződés módosítására  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a  könyvvizsgálati ellenőrzési és szakértői fe-
ladatok ellátásáról szóló - „dr Scmidt Géza” Bt-vel és a Law on 
Conto Zrt-vel - 2011. szeptember 16-tól 2012. december 31-ig ter-
jedő időszakra vonatkozó megbízási szerződést a határozat mellék-
lete szerinti szövegezéssel jóváhagyja. 

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

Határidő: azonnali
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a Belügyminisztériumhoz benyújtott sportfejlesztési támogatás iránti pályázat 
elbírálására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja, kézfelmeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     125/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
Belügyminisztériumhoz benyújtott sportfejlesztési támogatás iránti pályázat 
elbírálására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  a  40/2011.  /III.  24./  számú  határozat  alapján 
benyújtott iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 
alcímre benyújtott pályázat elbírálását követően - a csökkentett műszaki 
tartalomra tekintettel - önkormányzat részére megítélt 2.812.000,- Ft-os 
támogatási döntést tudomásul veszi. 

2. A Képviselő-testület a polgármester által aláírt támogatási szerződést - 
a  támogatás  5  %-os  mértékéig  megvalósítandó  közfoglalkoztatási 
kötelezettséggel együtt - jóváhagyja. 

3. A  Képviselő-testület  az  iskolai  és  utánpótlás  sport  infrastruktúra-fe-
jlesztés  támogatáshoz  az  általános  tartalék  terhére  844  e  Ft  önerőt 
biztosít,  melyből  703 e Ft-ot a  beruházás önerejeként,  111 e Ft-ot  a 
közfoglalkoztatáshoz  kapcsolódó  személyi  juttatás  előirányzataként, 
míg további 30 e Ft-ot munkaadókat terhelő járulék előirányzataként ír 
elő számításba venni a soron következő előirányzat módosítás során.  

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

2. napirend

Javaslat az önkormányzat 2011 év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy az Önkormányzat  2011. évi  költségvetésének I.  félévi  teljesítéséről  szóló 
tájékoztatót  valamennyi  bizottság  véleményezte.  A  bizottságok  elnökeinek  hozzászólását 
kérte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé. 

Dr. Zimonyi Károly
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A  Szociális-  és  Gyámügyi  Bizottság  álláspontját  ismertette,  mely  szerint  a  bizottság  az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló tájékoztatót szintén elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Lehota Vilmos
Kérdezte Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértő véleményét.

Dr. Schmidt Géza
Elmondta,  hogy  teljes  mértékben  pozitív  vélemény  alakult  ki  az  önkormányzat  I.  félév 
gazdálkodásáról,  annak  eredményéről,  hiszen  kedvező  pénzügyi  helyzetben  tudta  a 
gazdálkodást folytatni Gomba Község Önkormányzata. A bevételek teljesítése is kedvezően 
alakult.  Ki lehet emelni a gépjárműadó előirányzathoz viszonyított  pozitív eredményét.  Az 
iparűzési adó vonatkozásában kedvező kép alakult ki, aminél óvatosnak kell lenni a többletet 
illetően.  A  kiadási  előirányzatok  felhasználása  is  célszerűen,  gazdaságosan  történik.   A 
beruházások közül a legjelentősebb a rendezvényház, aminek az első üteme átadásra került. 
Pénzügyileg olyan helyzetben van az önkormányzat, hogy jelentős összegű pénzeszközt tud 
folyamatosan lekötni. Az első félév gazdálkodás eredménye egyértelműen pozitívan ítélhető 
meg.
Az  előterjesztés  részletes,  megfelelő  tájékoztatást  nyújt  a  Képviselő-testület  számára.  A 
mellékletek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. A határozatot elfogadásra javasolja.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     126/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót 
és az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület  az Önkormányzat  2011. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolót a határozat 1-9. sz. melléklete és A-C függelé-
ke szerinti részletezés szerint elfogadja.

 A határozat végrehajtást nem igényel.

3. napirend
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Javaslat az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.11.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  mindhárom  bizottság 
tárgyalta. A véleményező bizottságok elnökeit kérdezte.

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

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

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

Lehota Vilmos
A bizottsági véleményeken kívüli hozzászólásokat kérdezte. További hozzászólás nem lévén 
kérte, hogy aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2011. (IX.16.) számú 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 )

4. napirend

Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2008. (II.01.) sz. önkormányzati 
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
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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  szociális 
igazgatásról  és  ellátásokról  szóló  4/2008.  (II.01.)  számú  rendelet  módosításával  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló
4/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

5. napirend

Javaslat a 2010. évi belsőellenőrzésekről szóló jelentések megtárgyalására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a napirendhez kapcsolódó előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi 
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.

Szegedi Csaba
Ismertette,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  az  előterjesztéshez  csatolt  határozati  javaslatot 
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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     127/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  könyvtár 
működéséről  szóló  belsőellenőri  jelentés  megtárgyalására,  és  az  intézkedési  terv 
elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.

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

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről a határozat, és a 
mellékletét képező intézkedési terv megküldésével tájékoztassa a Vin-
cent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft vezetőjét az intéz-
kedési terv véleményezése céljából.

Határidő: 2011. szeptember 30
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

6. napirend
Javaslat az önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére

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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     128/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testület megtárgyalta  a 
2012.  évi  belsőellenőrzési  tervre  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi 
határozatot hozta:

1. A képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat – jelen határo-
zat 1. sz. mellékletét képező - 2012. évi belső ellenőrzési ter-
vét. 

2. A képviselő-testület  felkéri  a jegyzőt,  hogy a belsőellenőrzés 
szervezésében közreműködő Monor és Térsége Többcélú Ön-
kormányzati  Kistérségi  Társulás  Munkaszervezete  részére  az 
elfogadott 2012. évi belsőellenőrzési tervet küldje meg.

Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző
Határidő: 2011. szeptember 30.

7. napirend
Javaslat a polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítására

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

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

Lehota Vilmos
Az Ügyrendi Bizottság véleményén kívül további hozzászólás nem lévén az előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslat  elfogadását  kérte.  Aki  a  határozati  javaslatot  elfogadta, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     129/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
polgármesteri  hivatal  alapító  okiratának  módosítására  irányuló  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület  a Polgármesteri  Hivatal  alapító okiratának 
módosító okiratát a határozat 1. sz. mellékletének megfelelő szö-
vegezéssel jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnak - a jelen határo-
zat 1./ pontjával módosított - egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a határozat 2. sz. mellékletének megfelelő szövegezéssel 
jóváhagyja.

3.  A Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy a  Magyar 
Államkincstár  területileg  illetékes  szervénél  a  módosításnak  a 
törzskönyvi  nyilvántartásban  történő  átvezetéséről  gondoskod-
jon.

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

8. napirend

Javaslat a Református Egyházközséggel kötött megállapodás módosítására

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

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

Lehota Vilmos
Kiegészítésként elmondta, hogy a Képviselő-testület a május 24-én tartott ülésén alakította ki 
állásfoglalását a Gombai Református Egyházközséggel érvényes - iskola fenntartási tevékeny-
ségre vonatkozó - megállapodás módosítására vonatkozóan. A válaszlevél alapján megkezdő-
dött a megállapodás módosításának szövegezése, amelyet a presbitérium is tárgyalt már.

Az Ügyrendi Bizottság véleményén kívül további hozzászólás nem lévén az előterjesztésben 
szereplő  határozati  javaslatot  tette  fel  szavazásra,  kérte,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

     130/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-én megtartott 
nyilvános  ülésén  3  igen  szavazattal  2  tartózkodás  mellett,  1  ellenszavazattal  nem hozott 
döntést  az  önkormányzat  és  a  Gombai  Református  Egyházközség  közötti  megállapodás 
módosítása tárgyában; a megállapodás módosítására irányuló javaslatot a 2011. november 17-
i ülés napirendjére tűzi.

Határidő: 2011. november 17. 
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

9. napirend
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Javaslat a Gólyafészek Óvoda házirendjének módosítására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a napirenddel kapcsolatos előterjesztést az Ügyrendi Bizottság és a Szociális- és 
Gyámügyi 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.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozó házirendjét elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.

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

     131/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

A Képviselő-testület megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. nevelési évre 
vonatkozó házirendjét és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Képviselő-testület jóváhagyta a Gólyafészek Óvoda 2011/2012. 
nevelési évre vonatkozó házirendjét.
2./  A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
intézményvezetőt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: szeptember 30. 
Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

10. napirend

Javaslat a művelődésszervezői álláshelyre pályázat kiírására

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.
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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 
továbbtárgyalásra javasolta a Képviselő-testület felé.
Elmondta továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén javaslatot tett arra, hogy teljes munkaidő 
mellett lehetőséget biztosítana arra, ha valaki részmunkaidőben látná el a feladatot, akkor azon 
személyt  se  kelljen  elutasítani.  Jelenleg  ez  a  feladatkör  részmunkaidő  nélkül  is,  de 
részmunkaidőben is betölthető.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy egyértelműen kell megfogalmazni a közalkalmazotti álláshelyre történő kiírást. 
Vagy teljes munkaidőben, vagy részmunkaidőben lehet a pályázatot meghirdetni. 
Javasolja főállású pályázat meghirdetését, melyre szükség van az ifjúság foglalkoztatása végett. 

További  hozzászólás  nem  lévén  kérte,  hogy  aki  a  képviselői  módosító  indítványt  -  mely 
részmunkaidős  foglalkoztatás  lehetőségével  tett  javaslatot  a  pályázattal  betöltendő 
művelődésszervezői  álláshelyen  történő  közalkalmazott  kinevezésére  –  elfogadja, 
kézfelemeléssel jelezze. 

     132/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 15-én megtartott 
nyilvános ülésén 1 igen szavazat mellett 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elutasította azt 
a  képviselői  módosító  indítványt,  mely  részmunkaidőben  tett  javaslatot  a  pályázattal 
betöltendő művelődésszervezői álláshelyen történő közalkalmazott kinevezésére

Határidő: szeptember 30. 
Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot tette fel szavazásra. Aki azzal egyetértett, 
kézfelemeléssel jelezte.

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

     133/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a 
művelődésszervező álláshely betöltésére irányuló pályázati kiírás javaslatát és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület egyetért a 2011. szeptember 1. napjától megüresedett műve-
lődésszervezői álláshely pályázati eljárás keretében történő betöltésével. 
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2. A Képviselő-testület az álláshely betöltése érdekében a szükséges személyi jutta-
tás és munkaadót terhelő járulék előirányzatát az általános taralék terhére biztosít-
ja. 

3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat módosításáról a 
soron következő költségvetési rendelet módosításakor a szükséges mértékben gon-
doskodjon.  

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

11. napirend

Javaslat a játszótér építés érdekében folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a  Bíráló  Bizottság  ma délután megtartotta  ülését,  két  jelenlévő taggal.  A 
bíráló bizottsági döntésben résztvevők kizárják magukat a képviselő-testületi döntésből. 
A Bíráló Bizottság elnökének adta át a szót.

Tóth József
Elmondta, hogy a Képviselő-testület megkapta a bíráló bizottsági jegyzőkönyvet. A bizottság 
2 tagja volt jelen az ülésen és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület 
részére.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  a  „Kültéri,  közcélú  játszótér  kialakítása” tárgyú,  egyszerű  közbeszerzési 
eljárás  eredményének  megállapítása  során  Szabó  Gyula  és  Tóth  József  képviselők 
érintettségre tettek bejelentést.

Kérte,  hogy aki  Tóth  József  bíráló  bizottsági  elnök  eredmény  megállapítására  vonatkozó 
szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal,  2 
tartózkodással, ellenvélemény nélkül az alábbi döntést hozta:

     134/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József érintettségre tett 
bejelentését  a  „Kültéri,  közcélú  játszótér  kialakítása” tárgyú,  egyszerű 
közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítása  során  elfogadta,  és  az 
eredmény megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

 
            Határidő: azonnali
            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester
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Lehota Vilmos
Kérte,  hogy  aki  Szabó  Gyula  bíráló  bizottsági  tag  eredmény  megállapítására  vonatkozó 
szavazásból való kizárásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     135/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Gyula érintettségre tett 
bejelentését  a  „Kültéri,  közcélú  játszótér  kialakítása” tárgyú,  egyszerű 
közbeszerzési  eljárás  eredményének  megállapítása  során  elfogadta,  és  az 
eredmény megállapítására vonatkozó szavazásból kizárta. 

 
            Határidő: azonnali
            Felelős:   Lehota Vilmos polgármester

Lehota Vilmos
Kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     136/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

1./ Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  elfogadta  a  „Kültéri,  közcélú 
játszótér  kialakítása”  tárgyú egyszerű közbeszerzési  eljárás  eredményére  adott  Bíráló 
Bizottsági javaslatot, mely alapján

a) a Via-Colour 2002 Kft. (7182 Závod, Székely u. 161.) ajánlata érvénytelen a Kbt. 
88. § (1) bek. f) pontjára tekintettel. 

b) a Laczkó Team Kft. (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) ajánlata érvényes, 
az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. 

2./ A Képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert,  hogy az  eljárás  eredményéről  szóló 
Összegezést készítesse el, és az ajánlattevők részére juttassa el.

3./ A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  eljárás  eredményéről  szóló 
tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben történő megjelentetéséről gondoskodjon.

Határidő:    értelemszerű
Felelős:       Lehota Vilmos polgármester

16



12. napirend

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy az előterjesztést mindhárom bizottság véleményezte. A véleményező bizott-
ságok hozzászólását kérte. 

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

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

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

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

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

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2011. (IX.16.) számú önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 

 ( A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi )

13. napirend

Egyebek

Ingatlanvásárlási ajánlat

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  az  ingatlanvásárlási  ajánlatot  mindhárom  bizottság  véleményezte.  A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

Tóth József
Elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta a Képviselő-testület felé.
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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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     137/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az 
önkormányzat tulajdonában álló, Gomba, Jókai u. 21. szám alatti ingatlanra 
érkezett vételi ajánlatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Bartal József gombai lakosnak az önkormányzat 
tulajdonában  álló,  313/1  hrsz-ú,  valóságban a  Gomba,  Jókai  u.  21. 
szám  alatt  lévő  ingatlanra  tett,  6,5  millió  forintos  vételi  ajánlatát 
elfogadta. 

2. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  adás-
vételi szerződést az önkormányzat nevében és képviseletében - a vevő 
költségviselése mellett - aláírja. 

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Javaslat a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
társulási megállapodás módosításának elfogadására

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
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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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     138/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Monor 
és  Térsége  Többcélú  Önkormányzati  Kistérségi  Társulás  társulási 
megállapodásának  módosításának  elfogadására  vonatkozó  javaslatot  és  az 
alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület a határozat melléklete szerint jóváhagyja a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
társulási  megállapodásának  módosítását,  melyet  a  Társulás 
Tanácsa a 44/2011. (VI.16.) TÖKT határozatával módosított.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy döntéséről a 
Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulást 
a határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa.

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

Tájékoztató az adóhátralékok behajtásáról, s a behajtott 
hátralék adóérdekeltségi alapot növelő részéről

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.
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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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     139/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  az 
adóhátralékok behajtásáról, s a behajtott hátralék adóérdekeltségi alapot növelő 
részéről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

1. A  Képviselő-testület  tudomásul  vette  az  adóhátralékok  be-
hajtásáról,  s  a  behajtott  hátralék  adóérdekeltségi  alapot  növelő 
részéről készült tájékoztatót. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt,  hogy az adóérdekeltségi 
alap feltöltéséhez kapcsolódóan a soron következő költségvetési 
rendelet módosításakor az érintett bevételi- és kiadási előirányza-
tok módosításáról gondoskodjon.  

Határidő: 2011. november 7. 
Felelős: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Sportfejlesztési támogatás iránti pályázat elbírálására vonatkozó tájékoztató

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy a bizottsági üléseken javaslatot  tett  arra, hogy 600 ezer forint  előirányzat 
kerüljön  biztosításra  a  pályázati  támogatást  nem  élvező  fűnyíró  traktor  beszerzésére.  Az 
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.
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Szegedi Csaba
Ismertette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéshez csatolt határozati javaslatot szintén 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Javasolta, hogy minél hamarabb döntsön a Képviselő-testület arról, hogy milyen mértékben 
lehet a foci pályára költeni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  tárgyalást  folytatott  a  foci–suli  szervezőjével.  A  foci-suli  másfél  év  óta 
működik a településen, egyetlen hátránya van, hogy olyan foci klub jelleggel működik, amiért 
tagdíjat kell fizetni.  
Elmondta továbbá, hogy az iskola igazgatójával tárgyalt arról, hogy, kerüljenek bevezetésre 
azok a délutáni foglalkozások, mely szervezett keretek között biztosítja a gyermekek focizási 
igényeinek  kielégítését  és  felügyelet  mellett  tudnak  a  gyermekek  délutánonként  focizni, 
kilátásba  helyezve,  hogy  csak  ezeken  az  alkalmakon  lesz  leginkább  nyitva  a  foci  pálya. 
Nyilván meglesznek azok az alkalmak is, amelyekre nyitva lehet tartani. Egy ilyen minőségű 
pálya karbantartásához lényegesen több idő kell és vannak esetek, amikor zárva kell tartani.

Tóth József
Véleménye  szerint  a  régi  foci  pályára  is  kell  költeni,  ha  nem  is  olyan  minőségben,  de 
használhatóvá kell tenni.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a locsolástól a fűnyíráson át mindennek rendet kell szabni.
A fenti pályára kerüljön elkülönítésre azon összeg, amelyből rendbe lehet rakni.

Lehota Vilmos
Elmondta,  hogy  annyira  kell  foglalkozni  a  régi  focipályával,  hogy  edző  pálya  minőségű 
legalább legyen.

Tóth József
Javasolta, hogy legyen a foci pályának nyitvatartási ideje.

Szegedi Csaba
Véleménye szerint a pálya mind a négy oldalról kerüljön bekerítésre.

Lehota Vilmos
További  hozzászólás  nem lévén,  az előterjesztésben szereplő határozati  javaslatot  tette  fel 
szavazásra, aki azzal egyetértett kézfelemeléssel jelezte.

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

     140/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t
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Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
Belügyminisztériumhoz  benyújtott  sportfejlesztési  támogatás  iránti 
pályázat  elbírálására  vonatkozó tájékoztatót  és az alábbi határozatot 
hozta:

1. A  Képviselő-testület  az  iskolai  és  utánpótlás  sport  infrastruktúra-fe-
jlesztés,  felújításra  benyújtott  pályázat  elbírálása  során  a  támogatási 
célok  közül  nem támogatott  fűnyíró  traktor  beszerzését  indokoltnak 
tartja.

2. A Képviselő-testület a fűnyíró traktor beszerzésére bruttó 600 ezer for-
intot biztosít az általános tartalék terhére. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzés-
ről gondoskodjon.

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

Javaslat a Rendezvényház melletti tároló födémszerkezetének betonozására beérkezett 
árajánlat elbírálására

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Rendezvényház melletti tároló födémszerkezetének betonozására beérke-
zett árajánlatot valamennyi bizottság véleményezte. A bizottságok elnökeit kérte, ismertessék 
a bizottsági álláspontokat.

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képvi-
selő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi bizottság a határozati javaslatot elfogadásra  java-
solta a Képviselő-testület felé.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a határozati javaslatot szintén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület felé. 

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakat támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     141/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
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H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rendezvényház  melletti  tároló  födémszerkezetének  betonozására 
beérkezett  árajánlatok elbírálására  vonatkozó javaslatot  és az alábbi 
határozatot hozta:

1. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  a  Ren-
dezvényház  melletti  tároló  födémszerkezetének  betonozására  a  vál-
lalkozási szerződést a nettó 2.227.980,- Ft értékben a GEOSZOLG Kft-
vel megkösse.

2. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott vállalkozási díj bruttó 
összegének fedezetét,  azaz 2.784.975,- Ft-ot az általános tartalék ter-
hére biztosítja. 

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

Rendezvényház rendezvénytermének fűtésszerelésére beérkezett helyi vállalkozói 
ajánlat

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  a  Rendezvényház  rendezvénytermének  fűtésszerelésére  beérkezett  helyi 
vállalkozói ajánlatot a Szociális- és Gyámügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. A 
bizottsági véleményeket kérdezte.

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  a  helyi  vállalkozói  ajánlatot  elfogadásra  javasolta  a 
Képviselő-testület felé.

Tóth József
Kérdezte, hogy a betonréteg összege még plusz kiadás lesz az önkormányzatnak?

Lehota Vilmos
A  kérdésre  válaszként  elmondta,  hogy  a  szerelő  beton  elkészítése  749.000.-Ft-ba  került. 
Nagyságrendileg, gyakorlatilag ugyanerről van szó.

További hozzászólás nem lévén az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását kérte. 
Aki a határozati javaslatot elfogadta, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     142/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a 
Rendezvényház rendezvénytermének fűtésszerelésére beérkezett helyi 
vállalkozói ajánlatot és döntését az alábbiak szerint hozta meg:

1. A  Képviselő-testület  köszönettel  elfogadja  a  gombai  székhelyű  TZ 
Thermobau Kft ajánlatát, mely szerint a Rendezvényház rendezvényter-
mének fűtésrendszerét - munkadíj felszámítása nélkül - nettó 3 millió 
forint  anyag- és szerelvényköltség megtérítése mellett vállalja,

2. A  Képviselő-testület  a  rendezvényterem  fűtésszerelésének  fedezetét 
3.750.000,- Ft-os összeggel az általános tartalék terhére biztosítja. 

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

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén  felmerült  a  rendezvényterem  szellőzésének 
kérdése. Kérdezte, hogy eredetileg nem kellett betervezni olyan légtechnikát, ami mozgatja a 
levegőt?

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy alapesetben ekkora belmagassággal nem kell külön légtechnikával számolni, 
tekintve,  hogy  északi  fekvésű  ez  a  terem,  viszont  elképzelhető  és  ajánlott  is,  későbbi 
beépítéssel  is  működik,  úgynevezett  tetőszellőző  beépítése.  Vannak  jó  minőségű 
tetőszellőzők, amelyek árnyékolhatók is. Nagyságrendileg l50.000.- Ft-ba kerülnek. Ennek a 
beépítése tapasztalatok alapján javasolt lehet.

Szegedi Csaba
Javasolta, hogy egy másik tervező is erősítse meg ezt a dolgot. Feltenné a kérdést, hogy jól 
van megtervezve, hogy ne ilyen szükség megoldása legyen?

Javaslat Gomba Község közösségi színtereinek működési szabályzatának 
módosítására

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy 2011. szeptember l-től új kolléga is dolgozik a könyvtárban. Számítva arra, 
hogy  október  folyamán  már  nem  biztos,  hogy  végig  tud  dolgozni  a  könyvtáros,  ezért 
alkalmazkodni kell a nyitva tartással az új kollégához.
Javasolta a község közösségi szintereinek működési szabályzatában a könyvtár nyitva tartásá-
nak 2011. október 1. napjától történő módosítását. Aki a módosítással egyetértett, kézfeleme-
léssel jelezte.
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/ Tóth József képviselő elhagyta az üléstermet /

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

     143/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta 
Gomba  Község  közösségi  színtereinek  működési  szabályzatának 
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület Gomba Község közösségi színtereinek működési 
szabályzatát a könyvtári nyitva tartás változására tekintettel módosítja. 

2. A  Képviselő-testület  a  működési  szabályzatban  rögzített  könyvtári 
nyitva tartást 2011. október 1. napjától

a)     kedden 800 órától 1000 óráig,

b)     pénteken 1430 órától 1730 óráig határozza meg. 

3. A Képviselő-testület  felkéri  a polgármestert,  hogy a nyitvatartási  idő 
változásáról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztassa. 

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

/ Tóth József képviselő visszatért az ülésterembe /

Régi konyha hasznosítási ügye

Lehota Vilmos
Ismertette, hogy a Primo Itália Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Gomba, 
Szemők Balázs tér 2. számú ingatlan földszintjén lévő régi konyhát szeretné bérbe venni, ott 
egy pizzériát üzemeltetni. Belső és külső átalakításokra is utalt a kérelmében, ez időközben 
kiegészítést  is  nyert,  Primo  Itália  Kft.  helyett  Cicina  Italiana  Kft.  lenne  a  kérelmező. 
Kérelmező hiánypótlásra került felszólításra, hogy a mai ülésen tudjanak dönteni az ügyben. 

/ Kérelmező hiánypótlásra írt válaszlevele felolvasásra került. /
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Javasolta a kérelem támogatását és a hozzájárulást a kisebb belső átalakításokhoz, javasolta 
továbbá,  hogy a  beterjesztett  homlokzati  módosítások  ne  kerüljenek támogatásra,  azokból 
csak a nyílászárók cseréje és megszüntetése kerüljön elfogadásra. 
Javasolta továbbá, hogy az  ingatlan földszinti (összességében 85,2 m2) helyiségeinek bérbe 
adásáért a Cicina Italiana Kft által  fizetendő bérleti  díj 40.000,- Ft/ hó összegben kerüljön 
meghatározásra, melyet  a Képviselő-testület  évente felülvizsgál.  A bérlő bérleti díj fizetési 
kötelezettségének kezdő időpontjaként az átalakítást követő nyitás napját, de legkésőbb 2012. 
január 1. napját javasolta meghatározni.

Szegedi Csaba
Javasolta deklarálni, hogy Gombán bármilyen fajta vállalkozást támogat a Képviselő-testület. 
A  rezsiköltséggel  kapcsolatban  a  bizottsági  ülésen  felmerült,  hogy  legyen  bérleti  díj 
meghatározva.  Amennyiben van olyan  elképzelése  kérelmezőnek,  ami  a homlokzati  tervet 
érinti, az elől ne zárkózzon el a Képviselő-testület.

Tóth József
Elmondta, hogy nem támogatja, hogy valaki önkormányzati épületen valamit csináltat és az 
levonásra  kerül  a  bérleti  díjából.  Ha  komolyabb  munkát  kell  végezni,  akkor  azt  az 
önkormányzat  csináltassa meg, mivel nem lehet tudni, hogy a bérlő meddig kívánja bérbe 
venni az épületet.
Elsősorban nem a bérlő igényét kell figyelembe venni, hanem az önkormányzat hosszabb távú 
elképzeléseit. Nem biztos, hogy az átalakítás az önkormányzat számára előny.

Lehota Vilmos
Elmondta, hogy a vállalkozó a kérelem beadásakor nagy átalakítást tervezett, jelenlegi terve 
szerint a belső átalakítás lényegében minimális. 

Javasolta,  hogy ne előszerződés,  hanem szerződés  kerüljön megkötésre,  úgy,  hogy fizetni 
majd  akkor  kell,  amikor  az üzletet  megnyitja.  Javasolta  továbbá olyan  kitétel  beemelését, 
hogy a Képviselő-testület  a bérleti  szerződésnek a határozott  időtartam lejárta előtti,  bérlő 
általi felmondása esetén a szerződésben kiköti a határozott idő végéig számítható bérleti díj 50 
%-ának bérlő általi, egyösszegű megfizetését.

Szegedi Csaba
Elmondta, hogy szerződésbe nem javasolja ezen kitétel beemelését.

Dr. Zimonyi Károly
Javasolta mérsékletre inteni a kérelmezőt.

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, az eddig elhangzottak alapján határozati javaslatot terjesztett 
a  Képviselő-testület  elé.  Kérte,  hogy  aki  a  felolvasott  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

     144/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t
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Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Cicina Italiana Kft bérleti jogviszony létesítésére irányuló kérelmét és 
az alábbi határozatot hozta.

1. A Képviselő-testület támogatja a Cicina Italiana Kft elképzeléseit, és 
az előzetesen, írásban jelzett kisebb belső átalakítások elvégzéséhez 
hozzájárul.

2. A Képviselő-testület a Kft. által beterjesztett homlokzati módosításo-
kat nem támogatja,  azokból csupán a nyílászárók cseréjét és meg-
szüntetését tartja indokoltnak a jogerős építési engedélyben szereplő 
homlokzati tervek stílusához illeszkedő nyílászáró beépítésével. 

3. A Képviselő-testület a 7-es hrsz-ú, Szemők Balázs tér 2. szám alatti 
ingatlan földszinti (összességében 85,2 m2) helyiségeinek bérbe adá-
sáért a Cicina Italiana Kft által fizetendő bérleti díjat 40.000,- Ft/ hó 
összegben határozza meg, melyet a Képviselő-testület évente felül-
vizsgál.

4. A  Képviselő-testület  a  bérlő  bérleti  díj  fizetési  kötelezettségének 
kezdő időpontjaként az átalakítást követő nyitás napját, de legkésőbb 
2012. január 1 napját határozza meg.

5. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szemők 
Balázs tér 2. szám alatti ingatlan földszinti helyiségeire vonatkozóan 
a Cicina Italiana Kft-vel a határozat 1-4. pontjainak megfelelően az 
önkormányzat  nevében és képviseletében a bérleti  szerződést 5 év 
időtartamra kösse meg. 

6. A Képviselő-testület az épület melletti közterület igénybevételére a 
hatályos szabályozás alkalmazását írja elő. A polgármester közterü-
let használatot abban az esetben engedélyezhet a kialakításra kerülő 
Pizzéria működéséhez, amennyiben a vendéglátó egység a gyalogos 
forgalmat nem akadályozza. 

7. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérel-
mezőt tájékoztassa, egyúttal adja meg a lehetőséget kérelmező részé-
re a testülettel történő egyeztetésre rendkívüli ülés keretében.

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

Közúti jelzőtáblák beszerzésére vonatkozó javaslat

Lehota Vilmos
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Ismertette, hogy a  közúti jelzőtáblák beszerzésére vonatkozó javaslatot mindhárom bizottság 
véleményezte. A bizottságok elnökeinek hozzászólalását kérte.

Szegedi Csaba
Elmondta,  hogy a Pénzügyi  Bizottság a  közúti  jelzőtáblák  beszerzésére vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Tóth József
Ismertette, hogy az Ügyrendi Bizottság a közúti jelzőtáblák beszerzésére vonatkozó határozati 
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselő-testület felé.

Dr. Zimonyi Károly
Elmondta, hogy a Szociális- és Gyámügyi Bizottság a közúti jelzőtáblák beszerzésére vonatkozó 
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  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     145/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba Község Önkormányzatának  képviselő-testülete  megtárgyalta 
az egyes  helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló  6/2011. 
(IV.15.)  sz.  önkormányzati  rendelet  előírásainak  végrehajtása 
érdekében  kihelyezendő  közúti  jelzőtáblák  beszerzésére  vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi közu-
tak   forgalmának  szabályozásáról  szóló   6/2011.  (IV.15.)  sz. 
önkormányzati  rendelet  előírásainak  végrehajtása  érdekében  ki-
helyezendő  közúti  jelzőtáblák  beszerzésére  bruttó  1  millió  forint 
előirányzatot biztosít az általános tartalék terhére.

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges 
előirányzat módosításáról a soron következő költségvetési rendelet mó-
dosításakor intézkedjen.

Határidő: értelemszerűen   
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

A SOM-KE Dental Kft-vel az önálló orvosi tevékenység végzésére érvényben lévő meg-
bízási szerződés teljesülésének vizsgálata
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Lehota Vilmos
Ismertette, hogy az egészségügyi szolgáltató egyik elvárásnak sem felelt meg, annak ellenére, 
hogy  korábban  a  szerződésében  vállalta.  A  95/2011.  (VI.30.)  számú  határozat  szerint 
kötelessége  volt  előkészíteni  a  SOM-KE  Dental  Kft-vel  az  önálló  orvosi  tevékenység 
végzésére  érvényben  lévő  megbízási  szerződés  felmondását.  A  szerződés  felmondásának 
körülményei között meg kell említeni, hogy az Ügyrendi Bizottság ülésén is felvetődött, hogy 
a folytatásról nagyobb biztonsággal kell információkat szerezni. Ezt a mai nappal bezárólag 
végre is hajtotta. A jelenleg helyettesítőként dolgozó Dr. Szabó Márta fogszakorvostól választ 
kért két kérdésre.
Az első kérdés, hogy a jelenleg működő heti 30 órás fogorvosi helyettesítést  mennyi  időn 
keresztül tervezi ellátni, helyettesként meddig kíván Gombán dolgozni?
A másik kérdés: Amennyiben a Képviselő-testület a kétszeri írásbeli felszólításban foglaltak 
teljesítésének  elmaradása  alapján  a  jelenlegi  érvényes  megbízási  szerződést  felmondja, 
hajlandó-e a gombai betegellátásban az önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján 
közreműködni?

Ezekre a kérdésekre válaszul ma érkezett levél. A doktornőnek hosszú távú tervei azért voltak 
Gombán, mert sokkal kedvezőbbnek látta a helyzetet, mint Mendén.
A szerződés bontás esetén csak a lányával együtt tudnák elvállalni a heti 30 órás fogászati 
ellátást.

A határozati javaslat alapján javasolja a jelenleg érvényben lévő szerződés felmondását és a 
folytatás ügyében pedig Dr. Szabó Márta doktornővel a fogászati alapellátás 2011. november 
l-től történő megszervezésére előszerződés megkötését. Az előszerződésben javasolja kikötni 
mindazokat a kitételeket, ami a jelenlegi ellátás szerződésében benne van, egyetlen kivétellel, 
hogy a 30 órának a hét 4 munkanapján kell megvalósulnia.
Annak idején, 2007-ben, amikor a SOM-KE Dental Kft. elindította a tevékenységét Gombán, 
akkor  a  lízing  szerződést  átvállalta  az  önkormányzattól.  Az  eszközök  egy  része  a  Kft. 
tulajdonát képezi, az önkormányzatnak nem áll szándékában ezeket megvásárolni.

Szegedi Csaba
Megjegyezte,  hogy eddig a  szerződésben kikötésre  került  minden munkanap,  amennyiben 
elfogadásra kerül az új szerződés, akkor mondhatja a doktornő, hogy ha nem 5 napra kellett 
volna helyettest találni, akkor lehet, hogy talált volna. 
Amennyiben elviszi a doktornő az eszközöket, akkor előáll egy olyan helyzet, hogy most volt 
helyettesítés,  új  szerződés  kerül  megkötésre,  de  nem  tudja  elkezdeni,  sokat  kell 
beinvesztálnia.

Lehota Vilmos
Megjegyezte, hogy a szerződés említett pontjaitól való eltérést nem kérte a doktornő.

Tóth József
Véleménye szerint az előszerződést minél előbb meg kell kötni Dr. Szabó Márta doktornővel 
és ettől a pillanattól kezdve nem a Képviselő-testület feladata ezeket a dolgokat rendezni. 

Lehota Vilmos
További hozzászólás nem lévén, kérte, hogy aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     146/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  SOM-KE 
Dental  Kft-vel  az  önálló  orvosi  tevékenység  végzésére  érvényben  lévő  megbízási 
szerződés  teljesülésének  vizsgálatára  vonatkozó  javaslatot  és  az  alábbi  határozatot 
hozta.

1. A  Képviselő-testület  a  SOM-KE  Dental  Kft-vel  az  önálló  orvosi 
tevékenység  végzésére  érvényben  lévő  megbízási  szerződést  a 
szerződés  5.4  pontja  alapján  2011.  október  31.  napjára  felmondja, 
mivel a szerződés 4.3 pontja a  Képviselő-testület  95/2011. (VI. 30.) 
számú határozatában foglalt felhívás ellenére sem teljesült. 

2. A  Képviselő-testület  felhívja  a  polgármestert,  hogy  a  szerződést 
Gomba Község Önkormányzata nevében mondja fel.

3. A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  Gomba 
Község  Önkormányzata  nevében  előszerződést  kössön  Dr.  Szabó 
Mártával  a fogászati  alapellátás  2011. november 1.  napjától  történő 
megszervezésére.

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

/ Szegedi Csaba képviselő elhagyta az üléstermet /

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtható pályázatra 

vonatkozó javaslat

Lehota Vilmos
Ismertette,  hogy  minimum  2  millió,  maximum  3.950.000.-  Ft-os  támogatási  igényt  lehet 
benyújtani. A pályázatot októberben lehet beadnii, viszont szeptember 29-ig be kell nyújtani 
egy úgynevezett projekt ötletet. Ezt az ötletet a helyi bíráló bizottság fogja véleményezni és 
ha  támogatja,  akkor  tovább  engedi  azzal,  hogy  be  lehet  nyújtani  a  pályázatot  a 
minisztériumhoz.
Javasolta, hogy projekt ötletként kerüljön benyújtásra a Kenyeres-kert fejlesztését, felújítását 
célzó pályázat. Ebbe legyen benne a jelenlegi természetismereti tanösvény felújítása, illetve 
olyan eszközök elhelyezése, ami használhatóbbá teszi azt a ligetet.
Aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetértett, kézfelemeléssel jelezte.
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Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5  igen  szavazattal, 
ellenvélemény és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

     147/2011. /IX.15./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi
H a t á r o z a t

Gomba  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  Európai 
Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER 
fejezetének  végrehajtásához  2011-től  nyújtandó  támogatások  részletes  feltételeiről  szóló 
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján benyújtható pályázatra vonatkozó javaslatot és az 
alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a helyi és térségi jelentőségű természeti 
terület látogatóbarát fejlesztése, túraútvonalak, túrahelyek, tanösvények létreho-
zása, fejlesztése és a megvalósult fejlesztést népszerűsítő rendezvények elneve-
zésű célterületen belül a Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztésére.

2. A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy a projekt  ötletet   a 
Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-hez határidőben nyújtsa be.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Több tárgy nem lévén megköszönte a megjelentek munkáját és az ülést 19.26 órakor bezárta.

Kósa Erzsébet Anikó Lehota Vilmos
             jegyző   polgármester
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