2017. április
Gomba Község Önkormányzatának
értesítője
Önkormányzati összefoglaló
A
Képviselő-testület
az
elmúlt
időszakban 2017. március 23-án tartotta
a munkaterv szerint következő soros
ülését. Az előző Krónikás megjelenése óta
rendkívüli ülés összehívására került sor
március 15-én, amikor a 2016. évi
költségvetési
rendelet
utolsó
módosításáról kellett módosító rendeletet
alkotni, valamint egyéb halaszthatatlan
döntéseket meghozni. A felsorolt üléseken
történt önkormányzati jogalkotásról,
valamint Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének egyéb, fontosabb
döntéseiről nyújtok tájékoztatást az
alábbiakban a Tisztelt Olvasó számára.

A polgármester elmúlt időszakra vonatkozó
írásos tájékoztatójának fontosabb elemei
Amint a képviselő-testületi munkát
figyelemmel kísérők már megszokhatták, a
polgármester írásbeli tájékoztatóban nyújt
információt az ülések közötti legfontosabb
eseményekről. A március hónapban
benyújtott írásbeli tájékoztatóból az
alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:
 Önkormányzatunk kérésére megérkezett
a Daköv Kft. beszámolója a január végi
szennyvízhálózati
hibáról.
Ennek
összefoglalásaként tudjuk tájékoztatni a
lakosságot, hogy 2017. január 25-én
érkezett
bejelentés
a
diszpécserszolgálatra a Nefelejcs utcai
végátemelő kiöntését jelezve. Ekkor a
jelzett átemelőre termelő összes
átemelőt, valamint az Iskola utcai
vákuum gépházat lezárták. Még aznap
este
kiderült,
hogy
a
monori
távvezetékben valahol dugulás van. A
közel 5 km-es hosszon a dugulás
helyének pontos meghatározása nehéz
feladat volt. A szennyvízszolgáltatás
fenntartása
érdekében
szippantós
szennyvízszállítás történt a gombai
végátemelőtől a monori fogadó aknáig.
Január 27-ére a szolgáltatás egy rövid
időre helyreállt, de sajnos újabb dugulás
következett be, ami ismételt elöntéseket
eredményezett immár több helyen
Gombán. A szolgáltató dolgozói
kapacitástól
függően
elkezdték
összeszedni
a
kiömlött
szennyeződéseket, majd klórmésszel
szórták fel az elöntés területét
fertőtlenítés céljából. Január 30-án
azonban
újabb
problémával
szembesültek. Szivattyú meghibásodás
okozott
ismételt
fennakadást
a

Helyi jogalkotás
 A március 15-én tartott rendkívüli ülésen
alkotta meg a Képviselő-testület a
6/2017. (III. 16.) rendeletet az
önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének – 2016. évi zárszámadás
előtti – utolsó módosításáról. A
módosítás
alkalmával
az
intézményfinanszírozás összegét kellett
az általános tartalék terhére 153.554 Fttal a tényadatok alapján növelni. Ebből a
hivatal intézményi költségvetését 5009,Ft, míg az óvoda költségvetését
148.545,- Ft növeli. Az összesített
bevétel és kiadás tervszáma 543.292.077
Ft-on, a konszolidált bevételi és kiadási
tervadat
önkormányzati
szinten
417.487.412 Ft-on került rögzítésre.
Egyéb
változást
ez
az
utolsó
rendeletmódosítás nem eredményezett a
2016-os költségvetés előirányzati adatai
között. A most rögzített adatok fognak
alapot szolgáltatni a 2016. évi
költségvetési beszámolóban a különböző
teljesítési arányszámok számításához.
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szolgáltatásban, aminek következtében a
hiba elhárításáig ismét tengelyen került
elszállításra a gombai szennyvíz
Monorra. A közszolgáltató a hiba
okaként jelölte meg, hogy a hosszan tartó
nagy hideg miatt a szennyvízben lévő
zsírok
és
olajok
kicsapódnak,
megdermednek és szappanszerű anyaggá
állnak
össze.
Ezek
főképpen
iránytöréseknél megakadnak, először
csak kisebb szűkületet okoznak, majd
egyre duzzadva eltömik a csővezetéket.
Amint azt a Daköv tájékoztatójában
olvashattuk, ez ellen a megelőzés lehetne
a leghatékonyabb védekezés, vagyis az
olvadt zsírt, olajat össze kellene gyűjteni,
és a hulladék átvevőknél elhelyezni, és
nem a szennyvízcsatornába engedni.
Olvasható volt a tájékoztatóban az is,
hogy a vákuumgépház elöntése nem
szennyvíz által történt, hanem a
szivattyúk hűtővize okozta a problémát
egy szelep meghibásodása folytán. (A
téma a Képviselő-testület áprilisi ülésén
is
napirendre
fog
kerülni
a
közszolgáltató
szokásos
éves
beszámolójának megvitatásakor.)

beszakadással
együtt
Belügyminisztérium felé.

jeleztük

a

 Február 28-án véget ért a téli
közfoglalkoztatási időszak, leszámolt a
még
alkalmazásban
álló
13
közfoglalkoztatott. A következő hatósági
szerződés által lefedett időszak már egy
esztendőre szól, de csak 10 fő
alkalmazását teszi lehetővé az előző évi
20 fő helyett. A leszámolt 13 munkás
közül 9 fő eddigi és 1 fő új
kiközvetítésével
indult
az
új
közfoglalkoztatási időszak. Az éves
hatósági ellenőrzés ellenére csak 3
hónapra kötöttünk határozott idejű
szerződéseket, mivel alapvető cél, hogy
minél több személyt vonjunk be a
közfoglalkoztatásba. A most kimaradt
dolgozók többsége el tudott helyezkedni,
talált állást a munkaerőpiacon.
 Megtartottuk
a
X.
Gombai
Pálinkaversenyt. Köszönet illeti a
lebonyolításban résztvevőket önzetlen
munkájukért. A verseny 2017-ben is hű
maradt szakmai színvonalához és az
önkormányzati különdíj is gazdára talált.

 Zajlanak a munkamegbeszélések és a
településtörténeti kiadvány és a 2017-es
nemesi
családok
találkozójának
előkészítésével kapcsolatban.

 Március közepén megkezdődött az Ady
Endre utca közterületi beszakadásának
feltárása. A szakemberek ellenőrizték a
környékbeli fellelhető pincéket és a
lehetséges további pincehelyeket is,
hogy megállapítsák a beszakadás okát.

 Támadás
érte
az
önkormányzat
honlapján ezért jelenleg is elérhetetlen az
eddig
megszokott
www.gomba.hu
linken. Átmeneti ideig a megújult honlap
a hivatal.gomba.hu címen érhető el. Itt
tudnak az érdeklődők tájékozódni akár
csak az Egészségház legfrissebb híreiről,
de a településünk fontosabbnak ítélt
eseményeiről is.

A Képviselő-testületi munka
során hozott fontosabb döntések
összefoglalása
A március 15-én megtartott rendkívüli
nyilvános ülésen született döntés arra,
hogy
pályázatot
nyújt
be
önkormányzatunk az I. világháborús
emlékű felújítására és eredeti helyére
történő áthelyezésére. A pályázati felhívást
még az elmúlt évben tette közzé a Középés
Kelet-európai
Történelmi
és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány.

 A február 20-ai héten ismét beszakadt
egy feledésbe merült pince a
településüzemeltetés
által
használt
szabadéri tároló területén. A vis maior
eseményt az Ady Endre utcai
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 2 M Ft pályázható maximális összeg,
önerőt nem szükséges biztosítani. A
pályázati kiírás keretében támogatott
projektek támogatási és megvalósítási
időszaka 2017. május 31-ig szól. Oláh
Szilveszter restaurátor, szobrászművész
ígérete szerint az emlékmű régi
pompájában kerül vissza eredeti helyére,
ha az önkormányzat pályázata pozitív
elbírálásban részesül. A Képviselőtestület a pályázat keretében a
Községháza előkertjében lévő I.
világháborús emlékmű restaurálását és
eredeti helyére, a Református Templom
mellé történő áthelyezését kívánja
megvalósítani 2 millió forintos pályázati
támogatással.

Felhatalmazást kapott a polgármester
bérlővel való tárgyalásra, de a
hirdetőtáblák megújítása is feladatként
lett szabva a közeljövőre nézve.
 A 2017-es költségvetés helyzetére
tekintettel az a döntés született, hogy az
önkormányzat kezdeményezi a Gombai
Református Egyházközséggel az iskola
támogatására vonatkozó együttműködési
megállapodás
feltételeinek
újratárgyalását. A ~ 16 millió forintos
támogatás átutalását így a felülvizsgálat
lefolytatásáig az önkormányzat nem
kezdi
meg,
annak
céltartalékba
helyezésére született döntés.
 Jóváhagyásra került az óvoda szervezeti
és működési szabályzatának módosítása,
mely szabályozásával az alapító okirat
módosításait követi, de szem előtt
tartotta a nevelési év kezdetén
jóváhagyott házirend változást is.

 Jogszabályi kötelezettségének tett eleget
a Képviselő-testület, amikor megvitatta
Zahorecz
Sándor
rendőr-alezredes
kapitányságvezetői beosztásba történő
kinevezését. A döntés a kinevezés
támogatására vonatkozott.

 A könyvtárban, januárban munkába állt
Egri-Borbás Bernadett könyvtárossal
találkozhatnak a könyvtárlátogatók a
jövőben is, mert kinevezését határozatlan
időre módosította a Képviselő-testület.

A március 23-án tartott nyilvános ülésen
hozott döntések között kell megemlíteni,
hogy
 elfogadásra
került
a
Monori
Tűzoltóparancsnokság
2016.
évi
tevékenységéről készült beszámoló.
Kristóf Sándor tűzoltó parancsnok
szóbeli kiegészítésében elmondta az
ülésen, hogy tűzeset és műszaki mentés
14 esetben volt a településen. Tűzeset
vonatkozásban 5, ebből tényleges
beavatkozást igénylő eset 3 volt, melyek
közül 1 szabadtéri tűzeset, 1 otthoni,
gáztűzhelyen felejtett étel égése,
valamint 1 személygépkocsi tűz, ami
lakóépületet
nem
veszélyeztetett.
Szándékosan megtévesztő jelzés 1 darab
és szintén 1 téves jelzés érkezett a
kirendeltségre Gombáról 2016-ban.
 Döntéseket hoztak
önkormányzati
értékesítésének

 Az előzőekben jelzett két vis maior
káresemény helyreállításához nyújtott be
pályázatot
önkormányzatunk
összességében 9.770.000 Ft támogatás
megítélésben
bízva.
A
két
pincebeszakadás helyreállításához a 10
%-os önerőt figyelembe véve 1.086.469
Ft saját forrást kell biztosítani.
A soros ülések napirendi pontjaihoz
készült
írásos
előterjesztések
az
érdeklődők számára teljes terjedelemben
megismerhetők a községházi aloldal
„Képviselő-testületi
ülések
előterjesztései” menüpont alatt, illetve a
határozattárban
valamennyi
döntés
olvasható.
Kósa Erzsébet Anikó jegyző

képviselőink az
ingatlanok
elősegítéseként.
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Közmeghallgatás – 2017. április 6.
Három fő témában került sor közmeghallgatás megtartására 2017 tavaszán. Kötelező
tájékoztatóként szerepelt a 2016. évi költségvetési teljesítés és a 2017. évi költségvetés. A
szóban elhangzottakból kiemelhető, hogy a 2016. év tervezett számaihoz képest mintegy 20
millió forinttal kevesebb iparűzési adó folyt be a falu kasszájába, ami a 2017. évi
gazdálkodásra is negatív hatással van. A helyi adók közül az építményadó és a telekadó kiemelkedően jó befizetési arány mellett – összesen nem éri el az évi 8 millió forintot.
Összehasonlításként elhangzott, hogy a közvilágítás áramdíja éves szinten meghaladja a 3
millió forintot, csak az internet-szolgáltatás díja nettó 668 ezer forint. Összemérésre szintén
alkalmas viszonyítási alap, hogy az egészségház energetikai korszerűsítéséhez szükséges
saját forrás 8,5 millió forint volt. A 2016. évi költségvetési főösszeg 417.487.412,- Ft volt, a
2017. évi költségvetés 372.197.271,- forinttal tervezett, de az adóbevételi oldalon már látható
teljesítési elmaradás.
A 2016. évben a Rózsa utcai útfelújítás és az egészségházi energetikai korszerűsítés volt az
önkormányzat tervezett felújítása, de ezek mellett még vis maior beavatkozásként került sor
a Bercsényi utcai vízelvezető árok felújítására, valamint az Arany János utca végének
vízelvezetés- és útfelújítására. A 2017. évben az egészségházi korszerűsítés befejezésén
kívül már megkezdett beruházás a támfal építése az egyik legveszélyesebb Ady Endre utcai
szakasz mellett. Szintén vis-maior beavatkozás a tavaly őszről elhalasztott lépcső- és
vízelvezetés felújítása a Patay József utca aljában („Tündérlépcső”), amely a nyár elején
újulhat meg. További beruházásként a Sportöltöző befejezése és a Tájház kialakítása szerepel
az önkormányzat terveiben, illetve a Rákóczi Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan vásárlása és
elbontása.
A közmeghallgatáson kérdésként vetődött fel a lomtalanítás intézése, amelyet mindenki saját
maga intézhet a közszolgáltatónál. Szintén kérdés volt a Bartók Béla utca végének
tisztázatlan közigazgatási ügye, amelynek hosszadalmas ügymenete válaszként elhangzott.
Kérdésre még nem tudtunk beszámolni a megkezdett M4-es kapcsán megélénkült
érdeklődésről, ami a vállalkozások faluban történő megtelepedését jelentené.
2017. október 1. napjával hatályos szabályozásként kell alkalmazni az ú.n. településképi
önkormányzati rendeletet, amelynek előkészítése a nyár folyamán történik meg, és a rendelet
mellékletéül szolgáló Települési Arculati Kézikönyv elkészítését is jelenti. A
közmeghallgatáson, Gubán Sándor települési főépítész tájékoztatta a jelenlévőket a tervezés
folyamatáról, amelyben szakemberek keresnek majd követendő jó példákat a településen,
illetve meghatározzák az építési jellegében különböző települési övezetek lehatárolását.
Kérjük, hogy legyenek segítségére a szakembereknek, illetve javasoljanak jó példákat a
kézikönyv elkészítéséhez az önkormányzatnak. Hamarosan megindul a tervezési folyamat,
így a nyár vége felé már újabb fórumon ismertetésre kerülhet a kézikönyv (aki kíváncsi a
kézikönyv szükséges tartalmára, megnézheti a Lechner Tudásközpont oldalán:
tak.lechnerkozpont.hu/).
A közmeghallgatás zárásaként Gombai Herbordus díjak átadására került sor. Két gombai
fiatalember olyan egyéni teljesítményt mutatott a közelmúltban, hogy az önkormányzat
döntése alapján érdemelték ki az elismerést.
 Kőrösi-Fehér Nándor (12 éves műkorcsolyázó), aki a XI. Speciális Olimpia Téli
Világjátékokon (Graz, Ausztria) szerzett bronzérmet.
 Tóth Bendegúz (19 éves birkózó), aki az U23-as Európa-bajnokságon (Szombathely) a
86 kg-os súlycsoportban, szabadfogásban szerzett ezüstérmet.
Teljesítményükhöz gratulálunk, további sikereket és sérülésmentességet kívánunk
pályafutásukhoz!
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Programajánló

Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő úr
2017. április 24.-én, hétfőn 17.30 – 18.30 óra között
fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal dísztermében!
/Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2./

ozás

A Gombai Gólyafészek Óvoda
Szülői Munkaközössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

kezdődő „Magyar Népmese” keretében szervezett jótékonysági családi
rendezvényre.
A rendezvényből származó bevételt az óvodai eszközök fejlesztésére
fordítjuk!
Program:
900 Megnyitó; Kézműves foglalkozások; Hétpróba gyerekeknek;
Mesetotó felnőtteknek;
30
10 Lóca együttes előadása;
1200 -1300 Ebéd;
1330 Körszínház előadása;
1420 Mesetotó eredményhirdetés, tombolahúzás;
Folyamatos büfé, kemencés langalló (saját kemencéből),
alkoholmentes koktélok.
Értékes ajándékok sorsolása a nap végén.
Helyszín: Gólyafészek Óvoda – Gomba, Bajcsy-Zs. u. 6.
Sok szeretettel várunk mindenkit az Óvoda Szülői Munkaközössége!
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Herbordus díj
Első írásosan említett gombai birtokosról elnevezett díj.
Gombai Herbordus fia védelmezte a település határát jelző
földhatárjeleket egy 1337-es határjáráson.

2017. április 6-án, 18 órakor tartott Közmeghallgatáson átadásra
kerültek a díjak, Gomba Község Önkormányzata Képviselőtestületének döntése alapján két gombai fiatal részére,
kiemelkedő sportteljesítményükért.
Kőrösi-Fehér Nándor (12) műkorcsolyázó
SOFI
2017. március 14-25 között, Graz-ban rendezett
XI. Speciális Olimpia Téli Világjátékokon,
műkorcsolya sportágban bronzérmet szerzett.
Szakág vezető: Kelemen Zsuzsanna
Edzője: Vass Mária.
Tóth Bendegúz (19) válogatott birkózó
ESMTK versenyzője, magyar válogatott keret
tagja
2017. március 29-én, Szombathelyen rendezett
U23 Európa-bajnokságon, szabadfogásban,
86 kg-ban ezüstérmet szerzett.
Klub elnök: Losonczi Ottó
Egyesületi edzője: Gulevszkij Konstantin
Válogatott edzői: Ritter Árpád és Bánkuti Zsolt

Teljesítményükhöz gratulálunk!
Pályafutásukhoz kitartást és sérülésmentes edzéseket kívánunk!
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Programajánló

100 FOLK CELSIUS KONCERTEK
1400 óra

1900 óra

Gyermek

Country

koncert

koncert

Gombai Sport és Szabadidő Egyesület (GSE)
Sport- és gyermeknap
a Kenyeres-kertben!
2017. május 27-én, szombaton
egész napos rendezvény!
Sportág bemutatók! Versenyek!

Részletes programot keresd a www.hivatal.gomba.hu
weboldalon
vagy a kihelyezett plakátokon!

Kenyeres-kerti Krónikás – Gomba Község Önkormányzatának időszakos kiadványa
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Emlékeztető
Szelektív hulladék szállítási időpontok
Csomagolási hulladékgyűjtés

Zöldhulladék szállítás

május 1. – június 5. – július 3. –
augusztus 7. – szeptember 4. – október
2. – november 6. – december 4.

május 10. – június 14. – július 12. –
augusztus 9. – szeptember 13. –
október 11. – november 8.

2017. május 10-11-12.
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8-16 óra között

