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J E G Y Z İ K Ö N Y V  
 

Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2006. április 27.-én 15 órai 
kezdettel megtartott   n y i l v á n o s   ülésérıl. 
 
 
Jelen vannak:  Kis  József          polgármester, 
    Tasi Kálmán          alpolgármester, 
    Fodor Béla, Lehota Vilmos, 
    Révész György, Szegedi Csaba, 
    Tasi Péter, Tóth Sándor,  
    Dr. Zimonyi Károly         képviselık. 
 
    Maczó Jánosné         körjegyzı 
 
Bejelentéssel távol:  Erdélyi Zsolt          képviselı 
 
Egyes napirendi pont tárgyalásánál jelen vannak: 
 
    Dr. Schmidt Géza         pénzügyi szakértı 
    Bakosné Kiss Erzsébet        gazdálkodási csoportvezetı 
 
 
Kis József polgármester: 
Üdvözli az ülésen megjelent képviselıket, külön üdvözli Dr. Schmidt Géza pénzügyi 
szakértık, Maczó Jánosné körjegyzıt, valamint Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási 
csoportvezetıt, az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy 8 képviselı jelen van, így az ülés határozatképes. Erdélyi Zsolt képviselı 
elızetesen bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen. 
Javaslatot tesz a mai ülés napirendjére. Napirendként a meghívóban szereplı napirendi 
pontokat javasolja elfogadásra azzal a módosítással, hogy elsı napirendként a 2005 évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló kerüljön megtárgyalásra, mivel Dr. Schmidt 
Géza pénzügyi szakértınek egyéb elfoglaltsága van, így kérte a napirendi pont elıbbre 
hozatalát.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 
 

N a p i r e n d  
T á r g y:        E l ı a d ó: 
1./ Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról.  Polgármester, 
         Körjegyzı 
     Éves összefoglaló jelentés a 2005 évben végzett belsı   
     Ellenırzési munkákról.      Körjegyzı 
 
2./ Polgármester, alpolgármester, bizottságok beszámolója, Polgármester, 
     kérdések, felvetések.      Alpolgármester, 
         Bizottságok elnökei, 
         Képviselık. 
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3./ Lakásépítési és felújítási támogatások odaítélése.  Körjegyzı 
 
4./ E g y é b   ügyek 
 
Kis József polgármester: 
Javaslatot tesz a mai ülés jegyzıkönyvének hitelesítıire. Jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész 
György és Tasi Péter képviselıket javasolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül jegyzıkönyv hitelesítıknek Révész György és Tasi Péter képviselıket elfogadta. 
 
1./ Beszámoló a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
Kis József polgármester: 
A képviselık idıben kézhez kapták a 2005 évi költségvetés végrehajtásáról szóló írásos 
elıterjesztést a mellékletekkel együtt.  
Kérdése az elıterjesztık felé, hogy van-e szóbeli kiegészítésük a beszámolóhoz ? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
A 2006. február 26.-án megtartott ülésén kérte a Pénzügyi Bizottság, hogy a mai ülésre 
kerüljön kigyőjtésre, hogy mennyi volt a Faluház bevétele 2005 évben.  
Ezen kérésnek megfelelıen tájékoztatja a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Faluház 2005 évi 
bevétele 246.000.-Ft volt. A Pénzügyi Bizottság által kért egyéb kimutatásokat elkészítette és 
az a képviselık az ülés elıtt megkapták. 
 
Kis József polgármester: 
Felkéri Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértıt, hogy mondja el véleményét a 2005 évi 
költségvetési beszámolóval kapcsolatban. 
 
Dr. Schmidt Géza pénzügyi szakértı: 
Sokkal kellemesebb helyzetben van, mint a tavalyi évben volt. Nagyon nagy fejlıdés, javulás 
mutatkozik a gazdálkodási csoport munkájában. A könyvelés pontos, naprakész, fıkönyvi 
kivonattal vannak alátámasztva.  A mérleg is megfelelıen alátámasztásra került. Kisebb 
észrevételek ugyan voltak a könyvvizsgálat során, de ezek még akkor kijavításra kerültek. 
Az 1 és 2 számú melléklettel kapcsolatban volt olyan észrevétele, hogy itt csak a bevételek és 
a kiadások szerepelnek, megfelelı csoportosítás nélkül. Ennek következtében nehéz 
áttekinteni, elsısorban a bevételeknél, hogy melyek a felhalmozási, tıke jellegő bevételek. 
Javasolták, hogy a következıkben a könnyebb áttekinthetıség érdekében csoportosítva 
kerüljenek a bevételek és a kiadások bemutatásra.  
Pozitívumot jelent a gombai önkormányzat vonatkozásában, hogy jelentıs vagyon szaporulat 
történt, nem pedig vagyon felélés, mint sok más önkormányzatnál. 
Pozitívum az is, hogy számottevıen csökkent az adóhátralék összege. Itt alkalmazták az 
értékvesztést is, ami azt jelenti, hogy a lejárt határidejő követelések vonatkozásában, amelyek 
behajtása nem vezetett eredményre, a mérlegben az értékvesztést elszámolták. 
A hátralék marad, be kell hajtani, de a mérlegben csökkentést jelent. 
Az elıterjesztés a korrekciók után megfelelı, azt elfogadásra javasolja. 
 
Kis József polgármester: 
A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta április 26.-án a 2005 évi pénzügyi beszámolót. Felkéri 
a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság véleményét a beszámolóval kapcsolatban. 
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Lehota Vilmos képviselı, a Pénzügyi Bizottság Elnöke: 
Elnézést kell, hogy kérjen, de nem tudott írásos anyagot készíteni a képviselık részére a 
Pénzügyi Bizottság ülésérıl. Az az igazság azonban, hogy nincs is nagyon mit leírni, mert 
ilyen szakértıi véleménnyel mostanában nem találkozott a bizottság és a képviselı-testület. 
Köszöni a gazdálkodási csoportnak, hogy sikerült ebbıl a gödörbıl kimászni.  
Javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Kis József polgármester: 
A tavaly ilyenkori helyzettel összehasonlítva sokkal jobban érezzük magunkat. Sokkal jobb 
egy olyan anyagot a képviselı-testület elé terjeszteni, amirıl tudjuk, hogy megfelelıen lett 
elkészítve. Külön megköszöni Bakosné Kiss Erzsébetnek, hogy ilyen rövid idı alatt rendbe  
tudta tenni a gazdálkodáson felmerült hiányosságokat.    
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselıknek a 2005. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatban, úgy javasolja annak elfogadását és a 
rendelet megalkotását. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg: 
 
 
 

Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 
 

4/2006. / IV. 27. / sz. rendelete  
 

a 2005. évi költségvetés  végrehajtásáról. 
 
 

 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 2005. évi költségvetésének 
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1.§. Az Önkormányzat 2005 évi bevételeit 469.194  e Ft összegben teljesítette. 
       A bevételi források részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
2.§. Az Önkormányzat 2005. évi kiadásait 469.114  e Ft összegben teljesítette, melynek  
       részletezését a 2, 3, 4, 7. számú mellékletek, az önkormányzathoz tartozó intézmények 
       létszámának 2005. évi záró adatait a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
 
3.§. A kiadásból a részben önálló intézmények kiadásai  2005. évben az alábbiak voltak: 
 
         Óvodai nevelés, iskola elıkészítés   61.146 e Ft. 
  Általános iskolai oktatás    87.945 e Ft. 
  Általános iskolai napközi ellátás     4.225 e Ft. 
  Közmővelıdési tevékenység      7.598 e Ft. 
  Könyvtári tevékenység      4.378 e Ft. 
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 Az összes kiadásból a 2. sz. melléklet alapján: 
 
  Személyi juttatás     106.375 e Ft. 
  Munkaadót terhelı járulék       35.386 e Ft. 
  Dologi kiadás           94.409 e Ft. 
  Pénzeszköz átadás      125.240 e-Ft. 
  Beruházás, fejlesztés       53.071 e-Ft 
  Finanszírozási kiadások      54.633 e Ft 
 
4.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Önkormányzati Igazgatási  
       tevékenység szakfeladat kiadásait 2005 évben 130.698 e Ft összegben teljesítette,    
       melynek részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005 évi beruházási kiadásait a 4.  
       sz. melléklet tartalmazza. 
 
6.§. Gomba Község Önkormányzata által fizetett rendszeres és eseti pénzbeli ellátás  
        támogatásait  címenként a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
 
7.§. Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Körjegyzıség bevételét 41.016. e  
       Ft-tal a kiadásait pedig 42.436. e Ft-tal fogadja el, melynek részletezését az 5. sz.    
       melléklet  tartalmazza 
 
8.§ Gomba Község Önkormányzati Képviselı testülete a 2005. évi kötelezettséggel terhelt 
      pénzmaradványát 3.305 e Ft-ban állapítja meg. 
 
9. §. Gomba Község Önkormányzati Képviselı testülete az önkormányzat vagyonát bruttó 
        1.265.733 e Ft-ban állapítja meg 
 
10.§./1/  Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
  
        /2/  A rendelet  kihirdetésérıl a körjegyzı az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik. 
 
 
Éves összefoglaló jelentés a 2005 évben végzett belsı ellenırzési munkákról. 
 
Kis József polgármester: 
Úgy gondolja, hogy jó dolog volt a képviselı-testületnek a belsı ellenırzés végrehajtására 
pénzt biztosítani, mert a külsı szemlélı általi vizsgálat jobban feltárja az esetleges hibákat. 
Régebben voltak meghatározott idıszakokban  megyei ellenırzések, amelyek segítséget 
nyújtottak, feltárták az esetleges hibákat, ezek azonban a rendszerváltást követıen 
megszőntek. Indokolt volt tehát  a külsı szakemberekkel történı vizsgálat elvégzése.  
 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Kérdése, hogy a Gólyafészek Óvoda létszám és bérgazdálkodásának ellenırzése során 
megállapítottakkal kapcsolatban mi lett az ügy vége ?  
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Maczó Jánosné körjegyzı: 
A Vincent Auditor Kft. továbbra is fenntartja az ellenırzés során megállapítottakat. Ezt a 
levelet a vezetı óvónı is meg kell, hogy kapja e mailben. 
 
Dr. Zimonyi Károly képviselı: 
Megbeszélték az Vincent Auditor Kft. képviselıjével ezt a dolgot. Azt elismerték, hogy a 
túlóráknál tévedett a kolléganıjük. A vezetı óvónı megírta levélben a Vincent Auditor Kft-
nek a megállapításokkal kapcsolatos kifogásait, illetve hogy miért jutott más eredményre. 
Megírta azt is, hogy mit tart jogosnak és mit tart nem elfogadhatónak a megállapításokkal 
kapcsolatban.  
 
Révész György képviselı: 
Szerepel a belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentésben, hogy a gazdálkodási csoportnál 
a Számviteli Politikát valamint a kapcsolódó szabályzatokat át kell tekinteni és azokat  a napi 
követelményeknek megfelelıen aktualizálni. Kérdése, hogy ez megtörtént-e ? 
 
Bakosné Kiss Erzsébet gazdálkodási csoportvezetı: 
Tavaly októberben végrehajtásra került az aktualizálás, aminek meg kell lennie, az meg van.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A maga részérıl is jónak tartja az ellenırzés megtörténtét. Az ellenıri jelentés sok jogszabályi 
elıírást hoz elı, amit a gyakorlatban is használunk. Egy helyen hivatkozik a Számviteli 
Politikára, több helyen pedig a Pénzkezelési Szabályzatra. Ezek biztosan  itt is alkalmazásra 
kerülnek. Kérdése, hogy van-e olyan feltárt hiányosság, amelyet még nem sikerült korrigálni ? 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Valamennyi szabályzat elkészült, ahol  más módszert javasoltak a jelenleg alkalmazottnál az 
kijavításra került, de voltak olyan megállapítások, melyek megbeszélése  után az alkalmazotta 
gyakorlatot az ellenırzést végzı  Kft. elfogadta. 
 
Kis József polgármester: 
Amennyiben több kérdése, hozzászólása nincs a képviselı-testületnek a belsı ellenırzési 
munkáról szóló összefoglaló jelentéssel kapcsolatban, úgy javasolja azt elfogadásra. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  
az alábbi határozatot hozta: 
 

36/2006. / IV. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       a 2005. évben végzett belsı ellenırzési munkáról  
       szóló éves összefoglaló jelentést  e l f o g a d j a. 
 
       Határid ı:  2006. április 27. 
       Felelıs:     Körjegyzı 
 
 
2./ Polgármester, Alpolgármester, bizottságok tájékoztatója, kérdések, felvetések. 
 



6 

 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testülete, hogy az iskola építésére vonatkozó címzett támogatási 
pályázat benyújtása  16 tanteremmel, tornateremmel és tanuszodával megtörtént.  
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy váratlan kiadás elıtt állunk, ennek összegét azonban 
még megmondani nem tudja. A kiadás oka, hogy a Faluház melletti telken keletkezett egy 
lyuk, ami kút nagyságú. Ennek a lyuknak a beszakítása válik  szükségessé. A jövı hét 
második felére kap markolót, amely elvégzi a munkát. Tóth Tibort kereste meg ez ügyben, 
akinek van markolója és tudomása szerint İ biztosítja a legolcsóbb óradíjért. A feltárás a jövı 
héten fog elkezdıdni. A helyi fuvarosoknak is lehetıséget fog adni arra, hogy ha valahonnan 
földet kell elszállítaniuk, akkor azt ebbe az üregbe hordják.  
 
Ebben az évben is lomtalanítási akció, május 4.-én, 5.-én és 6.-án. Az idei évben a 
lomtalanítás úgy fog lebonyolódni,  hogy egy-egy napon egy-egy körzetbıl fogják elszállítani 
a hulladékot. Csütörtökön a telepi részrıl, pénteken a faluból és szombaton pedig a 
„szarkaházi” részrıl és Felsıfarkasdról.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A címzett pályázattal kapcsolatban mondja, hogy van egy feltételezhetı kivitelezı, aki 
szerette volna megnézni a benyújtandó pályázatot. Szeretne kérni egy másolatot a mőszaki 
részérıl, hogy oda tudja adni ennek a kivitelezınek. 
Kérdése, hogy a Faluház melletti telken keletkezett gödör eltüntetése mennyibe fog kerülni ? 
 
Kis József polgármester: 
Ez attól függ, hogy mennyi gépórára lesz szükség, így elıre megmondani nem tudja.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Véleménye szerint fel kell venni a kapcsolatot a telek tulajdonosával és elmondani neki, hogy 
ilyen gond van a telkén és azt is, hogy a munka elvégeztetése  az önkormányzatnak  milyen 
összegő kiadást fog jelenteni.   
 
Kis József polgármester: 
Fel fogja venni a kapcsolatot a telek tulajdonosával és a feltáráskor készíteni fog egy fotót is a 
keletkezett lyukról és azt is elküldi neki.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A címzett pályázattal kapcsolatban kéri, hogy a pályázatírói díjról kerüljön tájékoztatásra a 
képviselı-testület.  
Kérdése, hogy a Faluház melletti telken keletkezett gödör veszélyezteti-e a szomszédos 
ingatlanokat ? 
 
 
Kis József polgármester: 
Hogy pontosan meddig megy ez az üreg, csak a feltárást követıen derül majd ki.  
A pályázatírói díjjal kapcsolatban mondja, hogy 100 %-ban sikerdíjért készítették el. 
1.900.000.-Ft + Áfa összeg a sikerdíj, természetesen csak sikeres pályázat esetén. 
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Tóth Sándor képviselı: 
Az üreg  feltárásával kapcsolatban azt mondta a polgármester úr, hogy a Tóth Tibor a 
legolcsóbb. Véleménye szerint azonban egy nagyobb teljesítményő gép kevesebb gépórát 
jelentene, mint egy kisebb teljesítményő.  
 
A Pete Istvánnak is van már komoly gépe, véleménye szerint İt is meg kellene kérdezni, 
hogy mennyiért végezné el a munkát. 
 
Kis József polgármester: 
Az önkormányzat már nagyon sok szívességet kért Tóth Tibortól, így véleménye szerint az İ 
gépével végeztessük el a munkát. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Vannak olyan személyek, akik már elkezdték a lomtalanítást és a Harcvölgyi lapost 
használják lerakat céljára. Véleménye szerint az itt keletkezett lomok elszállítását is meg 
kellene oldani.  
 
Kis József polgármester: 
Ha az önkormányzat vállalja a költséget, akkor megrendeli az elszállítást a  vállalkozónál. 
 
Révész György képviselı: 
A maga részérıl támogatja az illegálisan lerakott lomok elszállíttatását, de ha kiderülne, hogy 
ki volt az aki odaszállította, akkor az a személy 3 évig terjedı szabadságvesztéssel büntethetı. 
 
Kis József polgármester: 
Akkor a Harcvölgyi szemét elszállításával kapcsolatban beszéljünk a Ledniczki Tiborral. 
 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a Gólyafészek Óvodában a riasztórendszer beszerelése 
megtörtént. Fodor Béla képviselı véleményezte az árajánlatokat és a Monda Kft.-t tartotta 
alkalmasnak. Ennek megfelelıen a Monda Kft.-vel a szerzıdés megkötésre került és a munka 
már el is készült. 
 
Tájékoztatja a képviselıket, hogy a mai napon a Belügyminisztériumban járt Bénye község és 
Káva község polgármestereivel közösen amiatt, hogy a Bénye-Káva Általános Iskola Káva 
község pénzügyi helyzete miatt csıdközeli állapotban van. A Belügyminisztériumban egy 
osztályvezetıvel folytattak tárgyalást, aki elmondta, hogy Bénye és Káva abban az esetben 
juthat támogatáshoz az iskolával kapcsolatban, ha kistérségi társuláson, összevont intézményi 
társuláson belül mőködne az iskola. Lehetıség látszik arra, hogy Gomba székhellyel egy 
mikrotérségi társulást összehozva üzemeltesse Bénye és Káva a helyi iskoláit.  
İ mint megfigyelı vett részt ezen a tárgyaláson. Annak érdekében, hogy Bényének és 
Kávának jó legyen, a legjobbat próbáljuk kihozni ebbıl a dologból. Jövı héten szerdán 
hoznak össze egy megbeszélést, ahol részt vesznek az iskolák igazgatói, Bénye és Káva 
községek polgármesterei, jegyzıi, valamint a Monori Kistérségi Társulástól Csáki Miklós. 
Juthat tehát kiegészítı többletforráshoz a három önkormányzat, de az ezzel kapcsolatos 
feltételeknek meg kell felelni. Ez ügyben  lesz jövı héten szerdán az egyeztetı  megbeszélés.  
İ elmondta azt is, hogy csak abban az esetben tud Gomba község ez ügyben társulni, ha ez a 
címzett támogatásunkat nem veszélyezteti. A Belügyminisztériumban az osztályvezetı azt 
mondta, hogy ha sikerül a mikrótérségi társulást létrehozni, akkor ezt még a címzett 
pályázatunkhoz pótlólag felterjeszthetjük és ez még növelheti is a nyerési  esélyünket. 
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Ezt csak tájékoztatásként mondta el a képviselı-testületnek. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Biztos, hogy ez elınyöket jelenthet, de ha fejkvóta szerint jön a pénz, akkor nem látja, hogy 
Bénye és Káva községeknek ez milyen kézzelfogható segítséget jelenthet. 
 
Kis József polgármester: 
Külön pénzalapot hoztak létre a kistérségi társulások által megvalósítandó közoktatásra. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Bénye és Káva községekben együttesen kevés a gyermeklétszám, így nem jogosultak  a 
kiegészítı támogatásra, de ha statisztikailag a gombai gyermeklétszám is odakerül és egy 
mikrotérségi társuláson belül mőködik a három iskola, akkor megkapja  Bénye és Káva a 
kiegészítı támogatást, azt amit most Gomba kap. 
 
Tasi Kálmán alpolgármester a Fáy András Általános Iskola igazgatója: 
Hátrányunk semmiképpen nem származhat belıle, de a pályázatoknál elınyt jelent a társulás.  
Végig kell ezt gondolni, fel kell rá megfelelıen készülni.  
 
Révész György képviselı: 
Igaz, hogy azok  a pénzügyi elınyök, amelyek ezzel járnak nem kompenzálják a 
többletmunkát, de véleménye szerint sürgısen lépni kell ez ügyben. 
 
Kis József polgármester: 
Júliusban – augusztusban ezt le kell rendezni.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Csáki Miklósnál erısebb karakterő embert gondolna ez ügyben megkeresni. Emellett egy 
olyan szakértıt is fel kell kérni, aki látott már ilyen mikrótérségi társulást.  
 
Kis József polgármester: 
Megpróbálunk a lehetı legjobban felkészülni, de a kistérséget nem lehet kikerülni. 
 
A hétvégi orvosi ügyelettel kapcsolatban tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a 
felkérésünknek megfelelıen az ÁNTSZ. végzett szúrópróba szerő  ellenırzést, errıl meg is 
érkezett a jegyzıkönyvük, amelyben több hiányosságot is feltüntetnek, pld.: lejárt határidejő 
gyógyszerek, stb. A személyi feltételek részben javultak, de a lényeg az, hogy a szigorú 
feltételek ellenére sem tett semmit az E.R. Bt. vezetıje a hiányosságok kiküszöbölésére. 
Bénye és Káva Községek Önkormányzati Képviselı-testületei már meghozták a határozatukat 
arra vonatkozóan, hogy a hétvégi orvosi ügyelet ellátására kerüljön pályázat kiírásra. 
Javasolja a képviselı-testületnek, hogy Gomba község önkormányzata is hozza meg ezt a 
döntést. 
 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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37/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
      határozott, hogy Gomba-Bénye-Káva községek hétvégi 
       és hétközi orvosi ügyeletének ellátásával kapcsolatban  
      kerüljön pályázat kiírásra.  
 
      Utasítja a polgármestert és a jegyzıt, hogy a pályázat  
      kiírásáról és annak az Egészségügyi Közlönyben, illetve 
      sajtóban történı megjelentetésérıl gondoskodjon.  
   
      Határid ı:  2006. április 27. 
      Felelıs:     Polgármester, Körjegyzı  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Határozat hozatalra szeretné felkérni a képviselı-testületet, mégpedig a Gomba, Bajcsy-
Zs.u.5. szám alatt üzemelt  központi konyha megszüntetésére vonatkozóan. Ez a konyhánk 
már évek óta megszőnt, a melegítı-konyha vonatkozásában el is készült az alapító okirat, de 
ahhoz, hogy a gyakorlatban már nem mőködı konyha alapító okiratát megszünté tegyük, 
testületi döntésre van szükség. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       a Gomba, Bajcsy-Zs.u.5. szám alatti  Központi Konyha 
       mőködtetését   m e g s z ü n t e t i. 
 
        Határid ı:  2006. április 27. 
        Felelıs:      Polgármester, Körjegyzı  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Kalmár Imréné Gomba, Szılı u. 3. szám alatti lakos 
nyújtott be kérelmet arra vonatkozóan, hogy a fagyizó pavilon üzemeltetését ebben az évben a 
lakóháza elıtt szeretné megoldani, itt kívánja a pavilont felállítani. Ehhez kéri a képviselı-
testület hozzájárulását.  
 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a javaslata, hogy próbálja meg ott üzemeltetni a fagyizót, de úgy kerüljön elhelyezésre, 
hogy ne okozzon balesetveszélyt, az utcai forgalmat ne akadályozza. 
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Lehota Vilmos képviselı: 
Az OTÉK szerint elıírások vannak a pavilon elhelyezésével kapcsolatban, ezért az a kérése, 
hogy menjen ki a hivatal mőszaki ügyintézıje a helyszínre  és nézze meg, hogy  felállítható-e   
ott  pavilon, ahol a kérelmezı gondolja. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
      határozott, hogy amennyiben a helyszínen történt megtekintést 
      követıen a hivatal mőszaki elıadója úgy ítéli meg, hogy a  
      Gomba, Szılı u. 3. szám elıtti közterületen felállítható a 
      fagyizó pavilon, úgy engedélyezi Kalmár Imréné részére a  
      közterület e célra történı használatát.  
 
      Határid ı:  2006. április 27. 
      Felelıs:      Körjegyzı  
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Dr. Vágó Zsuzsanna ügyvéd részérıl érkezett egy 
megkeresés a Sza-Ki  Bt.-vel kapcsolatban. Ezt a levelet felolvassa a képviselı-testületnek. 
 
  / A levél teljes egészében felolvasásra került és a jegyzıkönyv  
    mellékletét képezi /. 
 
A válaszlevél ezzel kapcsolatban  elküldésre került az ügyvédnek. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl ebben most nem tud dönteni. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint hamis illúzióink se legyenek ez ügyben, mert két párhuzamos 
szerzıdésünk van arra az idıszakra, sıt a 2004. december 23.-i szerzıdésünk 2007 december 
31.-ig szólt, ezt a szerzıdést pedig semmi nem hatálytalanította, csak készült egy másik 
szerzıdés.  Keressünk mi is egy jogászt. 
 
Révész György képviselı: 
İ javasolta annak idején a szándéknyilatkozat megadását, mivel a Sza-Ki Bt.-nek kétségei 
voltak afelıl, hogy az önkormányzat akar-e velük továbbra is dolgoztatni. 
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Az összes erre vonatkozó határozatot és a hangfelvételt is elı kell keresni, mert lehet, hogy 
szükség lesz rá. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a lényeg, hogy mi van aláírva, nem pedig az, hogy az üléseken mirıl vitatkoztunk. Az 
aláírt szerzıdésben foglaltak a lényeg. 
 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Ismerteti a képviselı-testülettel, hogy Tóth József és neje Gomba, Deési Pál u. 18. szám alatti 
lakosok rendezési terv módosítási kérelmével kapcsolatban is érkezett egy újabb megkeresés 
Dr. Vágó Zsuzsanna ügyvédtıl.  
Az elsı beadványra a válaszlevél megküldésre került, a 2006. március 27.-én érkezett 
megkeresést most ismerteti a képviselı-testülettel. 
  
     / A levél teljes egészében felolvasásra került, az a jegyzıkönyv mellékletét képezi./ 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Le kellett volna másolni ezt a levelet és kiküldeni a képviselıknek. Az a kérése, hogy az ilyen 
levelekrıl mindig kapjon elızetesen  egy másolatot a képviselı-testület. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Dr. Gajdos István azt mondta, hogy ennek nincsen jogi alapja, mert a terület nem csatlakozik 
közvetlenül a belterületbe, nincs közvetlen út hozzá. 
Elıkerestük a rendezési terv tárgyalásával kapcsolatos jegyzıkönyveket is, amibıl 
megállapítható, hogy  a rendezési terv elfogadásakor hozzászólt Tóth József, de akkor sem a 
saját ügyében. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Tudomása szerint Tóth József az ellen szólt, hogy erdıként van nyilvántartva a területe, 
amikor az csak gyep.  
A rendezési tervvel kapcsolatban volt több módosítási javaslat is, ezt még sem csinálta meg a 
Dr. Gajdos úr, nem kaptunk tájékoztatást az A.D.U Építész Irodától erre vonatkozóan.  
 
Kis József polgármester: 
A Földhivataltól ki fogjuk kérni az elızményeket, hogy mi történt ezen a területen. 
 
Révész György képviselı: 
İ is úgy emlékszik, hogy csak egyszer szólt hozzá Tóth József a rendezési tervhez és akkor 
sem a saját ügyében. 
Két dologról van szó, van egy övezeti besorolás és a tulajdoni lapon szereplı mővelési ág 
felsorolás. Ez a kettı nincs szinkronban. Az İ értelmezése szerint a rendezési terv és a 
tulajdoni lapok nincsenek egymással ellentétben. A képviselı-testület ennek ellenére úgy 
döntött, hogy támogatja Tóth József és neje kérelmét és átteszi a területet más övezeti 
besorolásba.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Ez volt most. A rendezési terv készítésekor azt mondtuk, hogy a Földhivatali nyilvántartásnak 
megfelelıen készüljön a terv, akkor ennek tudatában hoztuk meg a rendeletünket. Tóth József 
látta, hogy a területe nem a nyilvántartásnak megfelelıen került a rendezési tervbe, ezért kéri 
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annak módosítását. Meg kell hallgatni az ülések anyagát, hogy volt-e ilyen javaslata a 
rendezési terv tárgyalásakor. 
 
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A felújításokkal kapcsolatban mondja, hogy a Gyógyszertárban jön le a fal, a Faluházban úgy 
van a vakolat feltéve, hogy alatta lyukak, üregek vannak, félı hogy lejön az egész vakolat. 
Nem tudjuk, hogy mit csinált Hajas László cége, de az oldalfal  a vakolat alatt tele van 
üregekkel. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A  Faluházban az álmennyezetet és az oldalfalat gipszkartonból csinálták.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Ott inkább a kövezet jelenti  a nagyobb problémát. 
 
Kis József polgármester: 
Utoljára tegnap beszélt a Hajas úrral e helyreállítási témákban. Az, hogy a Faluháznál az 
oldalfalban üregek vannak, ez sajnos az épület sajátossága, a kövezet hibája azonban 
egyértelmő. 
A gyógyszertárnál viszont a fal lejövetelének az okát egyáltalán nem tudjuk meghatározni.  
 
Tasi Kálmán alpolgármester: 
A tetırıl a víz a falra folyik. 
 
Kis József polgármester: 
A vízelvezetést úgy lehet megoldani, hogy el kell szedni a földet és egy beton folyókát 
kialakítani.  
 
Révész György képviselı: 
A terv szerint ezt nem kellett volna  megcsinálniuk ? 
 
Kis József polgármester: 
Ez a tervben nem szerepelt, ezért pénzt kell áldozni rá, ha meg akarjuk csinálni.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A Civil Szervezetek Házát, a Faluházat, ahol a Hajas úr dolgozott be kell újra járni, mert már 
2006 van és még mindig nem kerültek a hibák kijavításra. Jöjjön el a Hajas úr is és vele 
együtt be kell járni és felvenni a hibákat. A Civil Szervezetek Házában is olyan többször is 
felvetett hibák vannak, mint a redıny, konnektor, a fal simítása, mosdó, mosogató, stb. Ezeket 
újból végig kellene nézni és a Faluházban is.  Két év nagyon hosszú idı, nem tudja, hogy kit 
terhel a felelısség, ha a Hajas úr azt fogja mondani, hogy miért csak két év múlva kerül sor 
erre a bejárásra. Úgy érzi, hogy minél több dolgot tettünk volna bele a tervbe, akkor sem 
került volna több összegbe.  
Szeretné javasolni, hogy a saját ingatlanainkra Fodrász üzlet, Zöldség-gyümölcs bolt, Civil 
Szervezetek Háza kerüljön egy egységes felirat kihelyezésre. A maga részérıl a 
Gyógyszertári feliratot megfelelınek tartaná mintaként. Természetesen a Fodrász üzlet és a 
Zöldség-gyümölcs bolt vonatkozásában meg kell kérdezni a bérlıket, hogy ki akarják-e 
cseréltetni a táblákat. Amennyiben igen, akkor lehetne egy egységes jelzıtáblát készíttetni az 
ingatlanainkra. Ha nem szeretnék kicserélni, akkor csak a Civil Szervezetek Házára. 
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Ha tudjuk majd az ezzel kapcsolatos költségeket, akkor tud határozni ezzel kapcsolatban a 
képviselı-testület. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Árajánlatok beszerzése után tudunk csak összeget mondani. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az a fontos, hogy ki legyen írva az épületre, hogy pld. Civil Szervezetek Háza, az nem fontos, 
hogy nagy összegbe kerüljön. A Faluházra és készüljön felirat. 
 
Kis József polgármester: 
Az a megoldás is szóba jöhet, hogy a Gyógyszertári táblát lecseréljük és  egységes kerül fel a 
Civil Szervezetek Házára és a Gyógyszertárra. 
Kérünk ajánlatokat, hogy mennyibe kerülne és a következı ülésen tájékoztatjuk ezzel 
kapcsolatban a képviselı-testületet és a kivitelezıvel történt bejárás eredményét is. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       úgy határozott, hogy a polgármester vegye fel a  
       kapcsolatot a  Faluház, Civil Szervezetek  
       Háza kialakítását végzı vállalkozóval a felmerült  
       hibák kijavítását illetıen. 
       Az épületek kerüljenek újból bejárásra és készüljön 
       egy felmérés a kivitelı általi hibákból.  
       A hibafelmérés eredményérıl, a hibák kijavításának 
       idıpontjáról a képviselı-testület a következı ülésen 
       kapjon tájékoztatást.  
    
       Határid ı:  2006. május 25. 
       Felelıs:      polgármester  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 
 
 

41/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
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      határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 
      épületekre kerüljenek egységes névtáblák kihelyezésre. 
      A táblák kihelyezésével kapcsolatban kerüljön sor árajánlatok  
      beszerzésére és azokat a polgármester a következı ülésen 
      terjessze a képviselı-testület elé. 
      Határid ı:  2006. május 25.           Felelıs:  Polgármester 
       
Fodor Béla képviselı: 
Meg kellene nézni a védınıi lakást, mert a félig kész melléképületnél leomlott a fal. 
 
Kis József polgármester: 
Erre is pénzt kell áldozni. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
Tud olyan személyt a faluban, aki az anyagért lebontaná. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Meg kell kérdezni a védınıt, hogy meddig legyen elbontva a fal.  
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
        úgy határozott, hogy a Rózsa utcában lévı védınıi 
        lakás félig kész melléképülete – költség nélküli  
        megoldással – kerüljön lebontásra. 
 
        Határid ı:   2006. április 27. 
        Felelıs:       Polgármester  
 
Tasi Péter képviselı: 
Az INTERSZER Kft.-vel kapcsolatban mondja, hogy bármikor felvetıdött hiba a 
kivitelezéssel kapcsolatban, mindig az volt a válasz, hogy nem volt benne a tervben, nem 
lehet számon kérni. Ez ugyanúgy van, mint a kátyúkkal. Tele vagyunk kátyúval, mégsem 
tudunk semmit csinálni.  
 
Kis József polgármester: 
Többször megígérte a Hajas úr, hogy megcsinálja, de az ígéreten kívül nem tett semmit. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Az nem volt a tervben, hogy nem kell rendesen levakolni. Ezt nem fogjuk számon kérni tıle, 
de a többi munkát végezze el.   
 
Tasi Péter képviselı: 
Kérdése, hogy 2005. november 24.-én hol volt a polgármester úr ? Ezt azért kérdezi, mert 
szerette volna ha jelen van a Kistérségi Regionális Program megbeszélésén.  
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Az emlékeztetık, amelyek fellelhetık a honlapon megjelenítik, hogy Vasadon iskola kell, 
Gomba viszont nem szerepel benne. 
Ha nem ér rá a polgármester ilyen megbeszélésekre elmenni, akkor szóljon valamelyik 
képviselınek, mert İk szívesen elmennek, ha ilyen jellegő tárgyalás van.  
 
3./ Lakásépítési felújítási támogatások odaítélése. 
 
Kis József polgármester: 
Ebben az évben lakásépítési, felújítási támogatás kérelem nem érkezett a képviselı-
testülethez, így nincs mirıl dönteni a mai ülésen. 
 
Révész György képviselı: 
Akkor a testületnek el kell döntenie, hogy általános tartalékra helyezzük-e az e célra 
betervezett összeget, vagy pedig december 31-ig itt hagyjuk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A maga részérıl általános tartalékra javasolja áttenni. 
 
Fodor Béla képviselı: 
Még minden évben elıfordult, hogy késıbb is érkeztek ilyen irányú kérelmek a képviselı-
testülethez, ezeket viszont elutasítottuk azzal, hogy lejárt a benyújtási határidı. Szeretné 
azonban, ha a Szociális és Gyámügyi Bizottság év közben is nyújthatna kamatmentes 
kölcsönt sürgıs esetekben.  
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Az a javaslata, hogy augusztus 31-ig hagyjuk meg ezen a szakfeladaton a betervezett összeget 
és a Szociális és Gyámügyi Bizottság pedig referáljon a testületnek az addig beérkezett   
kérelmekrıl.          
 
Kis József polgármester: 
Volt két javaslat. Az egyik, hogy helyezzük általános tartalékra a kamatmentes kölcsönökre 
betervezett összeget, a másik pedig, hogy hagyjuk meg a szakfeladaton augusztus 31-ig és a 
bizottság referáljon az addig beérkezett kérelmekrıl, azt követıen pedig felszabadítjuk az 
összeget. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 6 igen szavazattal, 2 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

43/2006./IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
        határozott, hogy a költségvetésben lakásépítési és lakásfelújítási  
        támogatásokra betervezett összeg kerüljön áthelyezésre az 
        általános tartalékba. 
 
         Határid ı:  2006. április 27. 
         Felelıs:     Polgármester, Körjegyzı  
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Révész György képviselı: 
İ vállalta magára a komposztálással kapcsolatos kampány meghirdetését. Ezt akkor érdemes 
megtenni, amikor van mit komposztálni. Talált egy jobbat is a Gombácska komposztot készít 
címő anyagnál. Vannak további füzetek és szórólapok is.  
 
Úgy gondolja, hogy ez az anyag színvonalas. Javasolja, hogy keressük meg az elıállító céget, 
hogy mennyiért készítenének nekünk ilyen szórólapokat.  
Véleménye szerint 3 oldalas tájékoztató füzetet kellene készíttetnünk, térképet iskolai 
használatra és esetleg még plakátokat is.  
Meg kell keresni a céget, kérni kell tılük árajánlatot és ezt követıen tud majd dönteni a 
képviselı-testület a komposztálással kapcsolatos kampányanyagok  elkészíttetését illetıen. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Javasolja, hogy keressük meg Vidra Tamást is, hátha van ismeretsége a szórólapok 
elkészíttetését illetıen.  
 
Tasi Péter képviselı: 
Véleménye szerint az általános iskolába és a közintézményekbe is ki lehetne tenni ilyen 
plakátot. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
A Gombai Polgári Kör kezdeményezésére eddig harmadszor került végrehajtásra a 
falutakarítási akció. A falutakarítási akcióhoz a Monori Közút Kht. is nyújtott segítséget 
azzal, hogy biztosítottak szemetes zsákokat. A résztvevık összeszedték a szemetet a közút 
mellıl, İk csak a zsákokat biztosították, illetve el is vitték az összegyőjtött szemetet.  
Javasolja, hogy a polgármester úr köszönje meg a segítségüket.    
 
Tóth Sándor képviselı: 
Az ülés megkezdése elıtt egy kérelmet tett le a képviselık elé a Tápióvölgye Vadásztársaság 
nevében, a társaság képviselıjeként.  A vadásztársaság kérelme az, hogy a gombai 128/4 
hrsz.-ú, 1500 m2 területő, illetve a 028/5 hrsz.-ú 1366 m2 területő önkormányzati ingatlanok 
vevıjeként jelölje ki a társaságot a képviselı-testület. Ezek az ingatlanok több mint 30 éve a 
vadásztársaság kezelésében vannak, mint a vadászház udvara. Ezt a területet a vadásztársaság 
rendben tartotta, gondozta.  
Kéri a képviselıket, hogy egy méltányos áron értékesítse az önkormányzat ezeket a 
területeket a Tápióvölgye Vadásztársaság részére. 
 
Kis József polgármester: 
Kérdése, hogy van-e elképzelése az árat illetıen a vadásztársaságnak ? 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A vételárat illetıen nincs elképzelése a vadásztársaságnak, de sok pénzzel nem rendelkeznek, 
mivel csak a tagdíjakból tevıdik össze a bevételük.  
 
Kis József polgármester: 
A maga részérıl 10.-Ft/m2 áron javasolná értékesíteni az ingatlanokat, mivel a vadásztársaság 
már 30 éve rendben tartja, gondozza ezt a területet, az önkormányzatnak erre gondja nem volt. 
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Tóth Sándor képviselı: 
A Tápióvölgye Vadásztársaság nevében 100.000.-Ft összegő vételárat felajánl az 
ingatlanokért.  
 
Kis József polgármester: 
Elhangzott egy 100.000.-Ft összegő vételi ajánlat a vadásztársaság részérıl. Amennyiben 
ezzel egyetért a képviselı-testület, úgy hozza meg erre vonatkozóan a határozatát. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2006. / IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete az 
      önkormányzat tulajdonát képezı   
                     
                                          gombai 028/4 hrsz.-ú, 1500 m2 területő,  
                    gombai 028/5 hrsz.-ú, 1366 m2 területő  
      
      ingatlanok vevıjéül a Tápióvölgye Vadásztársaságot  
      k i j e l ö l i. 
 
      Az ingatlanok vételárát 100.000.-Ft összegben határozza 
      meg.  
 
      Határid ı:  2006. április 27. 
      Felelıs:      Polgármester, 
              Körjegyzı 
 
Kis József polgármester: 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Rózsa utcai ingatlanok vevıje a szigorú feltételeket 
is elfogadta. A határozatba a képviselı-testület által meghatározott valamennyi feltétel bele 
lett foglalva. A szerzıdés megkötésére még nem került sor, mert a terület még nincs kimérve 
és a vevınek meg kell mutatni az ingatlan négy sarkát.  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Eddig nem beszéltünk arról, hogy az önkormányzat végezteti el az ingatlan kimérettetését. 
Most beszéljünk róla. Kéri továbbá, hogy a   szerzıdés szövegezése a képviselı-testülettel 
közösen történjen.  
 
Kis József polgármester: 
A szerzıdés szövege benne van a számítógépében, így el fogja küldeni a képviselıknek 
elektronikus úton. 
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Jól értette-e a múltkori ülésen, hogy a képviselı-testületnek az az álláspontja,hogy az 
ingatlanok értékesítésébıl befolyó összeg ne kerüljön felhasználásra ?  
 
Szegedi Csaba képviselı: 
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Csak emlékeztetni szeretné a képviselı társait, hogy van egy rendeletünk az ingatlanok 
értékesítésébıl befolyó összegekkel kapcsolatban, de döntsünk most errıl az összegrıl.  
   
Kis József polgármester: 
Ha fel tudjuk használni ezt az összeget, akkor ezzel csökkenteni tudnánk a forráshiányunkat, 
mert sorban állnak a számlák. 
 
Révész György képviselı: 
Javasolja, hogy felezzük meg. A felébıl a likviditási problémáinkat rendezzük, a másik felét 
pedig tegyük tartalékra. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Sikerült megtudni, hogy a vevı területe hogyan kapcsolódik az önkormányzati részhez ? 
 
Kis József polgármester: 
Szemben határos ezzel a telekkel. A fejlesztést a Bényei útról gondolják megközelíteni. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
A 2006. évi költségvetésünket úgy fogadtuk el, hogy akkora mértékben veszünk fel hitelt, 
amennyi szükséges a költségvetés teljesítéséhez. Az ingatlan értékesítés vagylagos, vagy 
eladtuk volna, vagy nem. 
Nem azt mondja, hogy az egész 10.000.000.-Ft.-tot tegyük tartalékra, hanem például az iskola 
építésre, csapadékvíz elvezetésre,  utakra tegyünk félre pénzt ebbıl az összegbıl.  
Ha létezik nem kátyúzási, hanem valamilyen jobb megoldás, amit már valahol alkalmaztak és 
meg tudjuk nézni, akkor erre tudnánk fordítani összeget.  
Nem javasolja a teljes összeg felélését.   
 
Kis József polgármester: 
Ez a módszer is tönkre fog menni, ugyanúgy mint a kátyúzás. A minden forint mellé másik 
forint a Pro Régiónál még él. 
 
Révész György képviselı: 
Most vívódik. Az egyik része amin vívódik az az, hogy mekkora a kamat összege, ha 
felveszünk hitelt és mekkora a lekötött betét utáni kamatösszeg. 
 
Kis József polgármester: 
5 % kamatot kapunk a lekötött betét után és 9-10 %-os kamat terheli a felvett összeget. 
 
Révész György képviselı: 
Az a kérdés, hogy megéri-e nekünk 225.000.-Ft, hogy magunknak, a községnek a következı 
év zárszámadásakor nem vagyonvesztésrıl, hanem vagyongyarapodásról tudjunk számot 
adni.  
 
Kis József polgármester: 
Ha az 5.000.000.-Ft-ot útépítésre fordítanánk és pályáznánk, akkor sikeres pályázat esetén 
nyernénk hozzá másik 5.000.000.-Ft-ot. 
 
 
 
 



19 

Tasi Péter képviselı: 
Arra gondolt, hogy amit felvennénk, az átmeneti hitel lenne és lehet, hogy rövid idın belül 
vissza is tudnánk fizetni. A kérdés, hogy vannak-e olyan hitelek, amelyek alacsonyabb 
kamatúak ?  
 
Kis József polgármester: 
Ha a Kenyeres kertet meg szeretnénk közelíteni a Deési Pál utcából, akkor az út céljára is meg 
kell vásárolnunk a területet, erre is pénzt kell áldoznunk. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Mennyibe kerülne az a rész, amit meg kívánunk vásárolni ? 
 
Kis József polgármester: 
3000-5000 Ft közé taksálja négyzetméterét. 
 
Lehota Vilmos képviselı: 
Véleménye szerint ki kellene sajátítani ezt a részt út céljára. 
 
Szegedi Csaba képviselı: 
Szükség van a becslésre. Az úttal az eladó ingatlanának az értéke is növekedni fog. Úgy 
gondolja, hogy megvesszük az út céljára szükséges ingatlanrészt és még a kézilabda pályát is 
leburkoljuk.  
Addig nem tudunk dönteni ez ügyben, amíg nem tudjuk a vételár összegét. 
 
Révész György képviselı: 
Véleménye szerint a Forraiék ingatlanán keresztül kellene behozni az utat a Kenyeres kerthez, 
mert a lányuk építeni szeretne és így neki is lenne bejárata. 
 
Kis József polgármester: 
Meg fogjuk nézni a térképen, hogy kivitelezhetı-e ez a megoldás. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2006. / IV. 27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

   
                           Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
      úgy határozott,  hogy a Kenyeres kert Deési Pál utcáról 
                            történı megközelítése érdekében a polgármester vizsgálja  
                            felül mindkét utcanyitási lehetıséget és az út aszerint  
      kerüljön kialakításra, hogy az ott lévı területen megfelelı  
      telekrészek alakulhassanak ki.  
 
      Határid ı:  2006. április 27. 
      Felelıs:     Polgármester  
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a Rózsa utcai ingatlanok értékesítésébıl befolyó összeg 
felhasználását illetıen. 
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Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 5 igen szavazattal, 3 
ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 

46/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
 

       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy  
       határozott, hogy a Rózsa utcai ingatlanok értékesítésébıl 
       befolyó összeg 50 %-a kerüljön felhasználásra a napi 
       likviditási problémák megoldása érdekében.  
 
       Határid ı:   2006. április 27. 
       Felelıs:       Polgármester,  
                Körjegyzı           
 
 
Kis József polgármester: 
Kéri a képviselı-testület döntését a fennmaradó 50 % felhasználását illetıen. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi  
h a t á r o z a t  

 
      Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
      határozott, hogy a Rózsa utcai ingatlanok értékesítésébıl  
                            befolyó összeg 50 %-a  céltartalékra történjen elhelyezésre. 
 
       Határid ı:  2006. április 27. 
       Felelıs:      Polgármester, 
               Körjegyzı   
 
 
Kis József polgármester: 
Szegedi Csaba képviselı, mint az Intervallis Kft. ügyvezetıje  terjesztett be  egy kérelmet a 
képviselı-testület  felé. Ebben a kérelemben egy hirdetıtábla felállításának engedélyezését 
kéri a községközpontban.  
 
Szegedi Csaba képviselı, az INTERVALLIS Kft. ügyvezet ıje: 
A polgármester urat megkérte, hogy menjenek ki a helyszínre és nézzék meg, hogy hol 
mutatna jól ez az általa elkészíttetendı hirdetıtábla. Arra az álláspontra jutottak, hogy a 
meglévı községi hirdetıtáblával párhuzamosan, attól 6-7 méterre lenne a legmegfelelıbb 
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elhelyezni a hirdetıtáblát, természetesen úgy, hogy az emlékmővet ne takarja.  Ez a 
hirdetıtábla illeszkedne a már ott lévı hirdetı és a fa buszmegálló stílusához. A hirdetıtábla a 
meglévıvel azonos magasságú, de a szélessége és a felülete kisebb lenne. 
Ehhez kéri a képviselı-testület hozzájárulását, illetve a közterület használati díj 
megállapítását. 
 
 
  
  
    
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
       hozzájárulását adja, hogy az INTERVALLIS Kft. 
       / Gomba, Kölcsey u. 4/a. / a községközpontban  
       hirdetıtáblát helyezzen el. 
       A hirdetıtábla elhelyezésére a közterület használati díj 
       összegét 1000.-Ft + Áfa/hó  összegben határozza meg. 
 
       Határid ı:  2006. április 27. 
       Felelıs:      Körjegyzı   
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
Az elızıekben engedélyezte a képviselı-testület Kalmár Imréné részére a fagyizó pavilon 
közterületen történı elhelyezését.  A közterület használati díj összege azonban nem került 
megállapításra, kéri ezzel kapcsolatban a képviselı-testület döntését. 
 
Tóth Sándor képviselı: 
A maga részérıl 5.000.-Ft/hó + Áfa összeget javasol. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással 
az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t 

 
        Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete  
        Kalmár Imréné Gomba, Szılı u. 3. szám alatti lakos  
        részére a fagyizó pavilon közterületen történı  
        elhelyezéséért  5.000.-Ft + Áfa/hó összegő közterület  
        használati díjat állapít meg. 
 
        Határid ı:  2006. április 27. 
        Felelıs:      Körjegyzı  
 
Maczó Jánosné körjegyzı: 
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A melegítı-konyha bérleti díjának felülvizsgálatát szeretné kérni a képviselı-testülettıl. 
Jelenleg a rendeletünk értelmében a melegítı-konyha bérleti díja alkalmanként 15.000.-Ft + 
az ott dolgozó személyzet díja. Volt egy olyan igénylı a közelmúltban, aki csak arra szerette 
volna igénybe venni a konyhát, hogy ott fızzenek, az étkezı részt azonban nem használták 
volna. Emiatt sokallta a bérleti díj összegét, ezért nem is vette igénybe. Elıfordulhat többször 
is, hogy nem teljes egészében szeretnék igénybe venni a melegítı-konyhát, ezért szükséges 
lenne az ilyen esetekre a méltányosabb bérleti díj megállapítása. 
 
Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenvélemény 
nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2006. /IV.27./ sz. Önkormányzati Képviselı-testületi 
h a t á r o z a t  

 
       Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testülete úgy 
       határozott, hogy a melegítı-konyha bérbevételekor  
       abban az esetben, ha csak a konyharészt kívánja igénybe 
       venni a bérlı, az étkezıt, illetve más helyiségeket nem 
       használnak, akkor csak a 20/2004. /X.28./ sz. Ök.  
       rendeletben meghatározott bérleti díj összegének a felét, 
       illetve az ott dolgozó személyzet munkadíját kell  
       megfizetnie.  
 
       Határid ı:  2006. április 27. 
       Felelıs:      Körjegyzı  
 
Tasi Péter képviselı: 
A Kiss Gyuláné mondta, hogy a buszmegállói árokba ott van egy döglött kutya.  
A Szıke Ferenc utcában a Gados Istvánék elıtt van egy nagy gödör. 
 
Kis József polgármester: 
Kint voltunk, megnéztük és felszólítottuk az INNOTERV Rt.-t a helyreállításra. A mai napon 
az ülés elıtt jött meg a fax, hogy intézkedtek ez ügyben. Miután csak most kapta meg ezt a 
fax-ot, így nem tudott az ülés elıtt kimenni a helyszínre és megnézni, hogy elvégezték-e a 
munkát.  
 
Több tárgy nem lévén, megköszöni a megjelentek türelmét, a nyilvános ülést 20 h-kor 
bezárta. 
 
 
G o m b a , 2006. május 10. 
 
 
 
 
      Kis  József                        Maczó  Jánosné 
               polgármester                            körjegyzı  
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      Révész György                Tasi  Péter  
             jegyzıkönyv hitelesítık  
 
 


