2017. február
Gomba Község Önkormányzatának
értesítője
bevételek pótolják. Ez az előző évi
maradvány értéke. A mintegy 407,7
Önkormányzati összefoglaló
millió forintos kiadásból előirányzati,
azaz tervszinten az óvoda működtetése
A
Képviselő-testület
az
elmúlt
88,2 millió forint, a hivatali feladatok
időszakban 2016. január 19-én, valamint
ellátása közel 43,4 millió forint.
február 9-én-én tartotta a munkaterv
szerint következő soros üléseit. Az előző
Krónikás megjelenése óta rendkívüli ülés
 Az 2/2017. (II. 10.) rendelettel került
összehívására került sor január 3-án és
módosításra az önkormányzat és szervei
február 3-án, amikor halaszthatatlan –
szervezeti és működési szabályzatáról
személyi jellegű és termőföld adásvételhez
szóló rendelet melléklete. A módosítás
kapcsolódó – ügyben, valamint fejlesztési
adminisztratív jellegű, szabályozási
pályázat benyújtása érdekében hoztak
tartalma a lakosságot nem érinti.
döntést a képviselők. A felsorolt üléseken
történt önkormányzati jogalkotásról,
 A 3/2017. (II. 10.) rendelet az
valamint Gomba Község Önkormányzata
önkormányzati vagyonban 2016 II.
Képviselő-testületének egyéb, fontosabb
félévében bekövetkezett változásokat
döntéseiről nyújtok tájékoztatást az
követi a vagyonrendelet mellékletében.
alábbiakban a Tisztelt Olvasó számára.
Törlésre kerültek az értékesített
önkormányzati ingatlanok, és felvételre
Helyi jogalkotás
kerültek a listába a telekalakítást
követően új helyrajzi számot kapott
A február 9-én tartott ülésen alkotott a
ingatlanok.
Képviselő-testület
5
önkormányzati
rendeletet.
 A 4/2017. (II. 10.) önkormányzati
rendelettel hatályon kívül helyezésre
 Az 1/2017. (II. 10.) rendelettel került
került
a
megszorító
döntések
módosításra utolsó alkalommal az
végrehajtásaként a helyi képviselők és
önkormányzat 2016. évi költségvetési
képviselő-testületi bizottsági tagok
rendelete. Az összesített bevételi és
tiszteletdíjáról szóló 31/2014. (XI. 21.)
kiadási adatok 543.138.523 Ft-on, a
önkormányzati rendelet.
konszolidált
bevételi
és
kiadási
tervadatok
önkormányzati
szinten
 Az 5/2017. (II. 10.) az előttünk álló
417.487.409 Ft-on kerültek rögzítésre. A
esztendő tervezhető bevételeit és
működési és felhalmozási bevételek
kiadásait rögzíti. A vonatkozó törvényi
aránya jónak mondható. A bevételek
szabályozás alapján külön költségvetést
mintegy 280 millió forintos összegét a
kellett készíteni a Polgármesteri Hivatal
működési
kiadások
továbbra
is
és a Gólyafészek Óvoda számára. A két
valamivel több, mint 15 millió forinttal
költségvetési szerv hatókörén kívül eső
haladják meg az év zárásának
önkormányzati feladatok kiadási és
tervszintjén. A felhalmozási bevételek
bevételi tervszámait az önkormányzati
tervadata közel 89 millió forint, ezzel
intézményi költségvetés tartalmazza. A
szemben a felhalmozási kiadás 113,6
három részköltségvetés összegzése adja
millió forint. A két típusú bevétel/kiadás
az
önkormányzat
összesített
közti különbözetet a finanszírozási
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költségvetését 2017-re. Az összesített
költségvetés
bevételi
és
kiadási
előirányzatának egyenlege 508.683.522
Ft. Ennek az összegnek része a hivatal és
az óvoda finanszírozása, melynek
kiszűrése
után
a
konszolidált
költségvetési egyenleg 377.668.171 Ftra csökkent. A Polgármesteri Hivatal a
tervek szerint 43.180.816 Ft-ból, a
Gólyafészek Óvoda 90.674.000 Ft-ból
gazdálkodhatott az esztendő során. A
bevételek között legnagyobb súllyal a
központi finanszírozás van jelen közel
174 millió forintos összeggel. 78 millió
forint bevétel került tervezésre helyi
adókból, amiből 63 millió forint az
iparűzési adó tervadata. A bevétel
jelentős része, 135,4 millió forint
működési jellegű kiadások fedezetére,
100,7 millió forint pedig felhalmozási
jellegű kiadásokra került tervezésre.
Céltartalékra került ~8,6 millió forint, és
általános tartalékot képez 5,6 millió
forint.

ceglédi székhelyű ÖKOVÍZ Nonprofit
Kft-vel.
 Hosszas előkészítés után sikerült
benyújtani
a
külterületi
utak
karbantartására vonatkozó támogatási
igényt. Egy 50 LE teljesítményű erőgép
mellé egy függesztve vontatott vonólap
(gréder), egy padkakasza és egy ágaprító
beszerzése
került
a
támogatási
kérelembe. Sikeres pályázat esetén egy
részmunkaidős, félállásnak megfelelő,
de negyedéves időkeretben alkalmazott
gépkezelő felvételével kell számolnia az
önkormányzatnak.
 Megérkezett a hivatalos tájékoztatás is az
egyedi
kormánydöntésen
alapuló
támogatás
kifizetéséhez
szükséges
támogatási szerződéshez. A támogatást
négy, korábbi elhalasztott tervek
megvalósítására kapta az önkormányzat,
amely a sportöltöző befejezése, a
településközponti
építési
hely
kialakítása, a tájház kialakítása és nem
beruházásként a településtörténeti könyv
kiadása. A támogatás önerőt nem
igényel, összes értéke 25 millió forint.

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 február hónapban
benyújtott írásbeli tájékoztatóból (2016.
decemberének második felét is) az
alábbiakat tartom fontosnak kiemelni:

A Képviselő-testületi munka
során hozott fontosabb döntések
összefoglalása
A január 3-án megtartott rendkívüli
nyilvános ülésen született döntés arra,
hogy
Képviselő-testület
a
PM_ONKORMUT_2016
kóddal
megjelent pályázati felhívási alapján a
pályázatot nyújt be a január 19-én
részletesen meghatározott belterületi utak
felújítására,
a
cél
megvalósulása
érdekében a pályázati önerőként szükséges
8 millió forint fedezeteként pedig
fejlesztési hitelt kíván felvenni.

 Még az előző esztendő végén rendkívüli
ülésen döntött a Képviselőtestület a
hulladékkezelési közbeszerzési eljárás
eredményéről. Jogszabályi kötelezettség
alapján került erre ismét sor, ahogy arról
decemberben beszámoltunk. Az előírt
várakozási idő után aláírásra került a 36
hónapra szóló szerződés a település új
hulladékkezelési közszolgáltatójával, a

A január 3-án megtartott zárt ülés
keretében kellett a könyvtárosi feladatok
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ellátáshoz szükséges kinevezési ügyben
dönteni.

szintén a közel egy évtizedes múlttal
rendelkező képviselői tiszteletdíj is
megszűnik 2017-ben. De az idei
esztendőben a képviselői alap sem fog
lehetőséget nyújtani arra, hogy az
önkormányzati
képviselők
egyéni
döntésük alapján valamilyen közfeladat
ellátását, vagy közösség számára fontos
civilszervezet működését támogassák.
Kiemelhető még a költségvetést
megalapozó döntések közül, hogy az ún.
dologi kiadások – pl. közüzemi díjak,
karbantartások,
szolgáltatások
igénybevétele – közel mindent érintő, ún.
fűnyíró elven alapuló 5 %-os
csökkentését kell végrehajtani a tervezett
adatokat érintően.

2017. január 4. napjától a Civilházban
könyvtárosként Egri-Borbás Bernadett
könyvtáros várja a gombai olvasni szerető
lakosokat.
A január 19-én tartott nyilvános ülésen
hozott döntések között kell megemlíteni,
hogy
 törvény módosítás miatt – az új
jogszabályi előírásoknak megfelelően ismételten megállapításra került a
polgármester illetménye, valamint az
alpolgármester tiszteletdíja.
 A januári soros ülésen ezt követően
egyetlen téma került megvitatásra, mely
a 2017. évi önkormányzati költségvetési
rendelet
előkészítéséhez
adott
támpontokat.
Ennek keretében meghatározták a
képviselők a költségvetési egyensúly
biztosítása érdekében helyben szükséges
megszorító intézkedéseket. A kiadások
és bevételek tervezésekor nyilvánvalóvá
vált, hogy vagy a bevételek növelése,
vagy a kiadások csökkentése szükséges
ahhoz, hogy az idei esztendő
költségvetését a februári ülésen a
Képviselő-testület el tudja fogadni.
Az ülésen hozott döntés alapján 2017ben nincs mód arra, hogy az
önkormányzat és az önkormányzati
gazdasági társaság alkalmazottai béren
kívüli juttatásban – az előző években
ezek
közül
közismert
erzsébetutalványban – részesüljenek. A személyi
juttatások közül így közel egy évtized
után tűnik el ez a jogszabályok alapján
nem kötelező, de az önkormányzat
anyagi helyzetétől függően adható
bérelem.
Ezzel párhuzamosan – az egyenlő
teherviselés elvét érvényesítve –
döntöttek arról a képviselők, hogy

 Kiegészítette a Képviselő-testület azt a
korábbi döntését, mellyel a hitelfelvétel
fedezeteként jelzálogjog alapítására
pénzintézetnek felajánlott ingatlanok
meghatározásra
kerültek.
Ennek
értelmében a tárgyév során tervezett
hitelfelvétel fedezetét a Bercsényi
utcában 6 telek, valamint a Gombai út és
a Liliom utca közötti telkek közül 2
hivatott biztosítani.
 A hónap elején tartott rendkívüli ülés
döntése alapján előkészítésre került a
belterületi utak felújításának pályázata.
Határozatban kerültek konkretizálásra
azok az utcák, amelyek az útfelújítással
érintettek lehetnek abban az esetben, ha
a benyújtott pályázat sikeres lesz. Ezek
az utcák az alábbiak lehetnek. A
zárójelben lévő szám a tervezett felújítás
hosszát jelenti:
 Fáy András utca (81 fm)
 Bocskai utca (120 fm),
 Akácfasor utcai szakasz (405 fm),
 Völgy utca (560 fm),
 Liliom utca (430 fm),
 Iskola utca (129 fm),
 Arany János utca (177 fm),
 Nefelejcs utca (178 fm),
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Szőke Ferenc utca (644 fm),
Bercsényi Miklós utca (208 fm),
Bajcsy-Zsilinszky utca valamint a
csatlakozó Kossuth Lajos tér
együttesen (203 fm).

mely az önkormányzati támogatások
megállapítását rögzíti.
 Jóváhagyták a képviselők a Gombai
Gólyafészek Óvoda következő nevelési
évre vonatkozó beíratási időszakát. Új
óvodásainkat a szülők május 10-11-12én írathatják be a helyi köznevelési
intézménybe reggel 8 órától 14 óráig
tartó időintervallumon belül.

 A nyilvános ülés utolsó döntésének
eredményeként kerülhet a Kenyereskerti Krónikással egyidőben a gombai
háztartásokba a 2017. évi falinaptár.

 Módosításra került az óvoda alapító
okirata. A változás a sajátos nevelési
igényű, integráltan nevelhető gyermekek
ellátásának pontosítását tartalmazza.

A január 19-én tartott zárt ülésen adtak a
képviselők
felhatalmazást
a
polgármesternek, hogy egy 2016-ban
létrejött
termőföld
értékesítéshez
kapcsolódó kifüggesztési ügyben - az
agrárkamara állásfoglalása ellen benyújtott
kifogás
elbírálásaként
hozott
önkormányzati döntés ellen – gazdálkodó
által benyújtott bírósági kereset alapján
folyó peres eljárásban képviselje az
önkormányzat álláspontját és az ahhoz
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 Az
előző
évek
gyakorlatának
megfelelően
önkormányzati
támogatással
nyaralhat
az
idén
augusztusban is 5 gyermek a kismarosi
gyermektáborban. Ez a projekt olyan
hátrányos helyzetű gyermekek részére,
biztosít
lehetőséget
üdülésre,
táborozásra, akiknek anyagi- és szociális
körülményeik miatt erre nem lenne
lehetőségük.

A február 3-án megtartott rendkívüli
nyilvános ülésen hagyta jóvá a Képviselőtestület azt a feladat-ellátási szerződést,
mely alapján a Civilház nyitva tartásának
egy részét, valamint a Civilház
működésének koordinálást február 6-ától a
Magfalváért Egyesület végzi és biztosítja.
A megbízott feladata még egyebek mellett
a lakosság, a vállalkozások információhoz
való hozzájutásának elősegítése, a
kapcsolatépítés, -tartás és -fejlesztés a
tevékenység
ellátáshoz
kapcsolódó
szervezetekkel, személyekkel.

A február 9-én tartott zárt ülésen újra a
földforgalmi törvény hatálya alá tartozó,
termőföld
értékesítéssel
összefüggő
kamarai állásfoglalás ellen benyújtott
kifogást kellett képviselőinknek elbírálni.
A soros ülések napirendi pontjaihoz
készült
írásos
előterjesztések
az
érdeklődők számára teljes terjedelemben
megismerhetők az önkormányzat hivatalos
honlapján
a
községházi
aloldal
„Képviselő-testületi
ülések
előterjesztései” menüpont alatt, illetve a
határozattárban
valamennyi
döntés
olvasható.

A február 9-én tartott nyilvános ülés
fontosabb döntései közül az alábbiak
tarthatnak igényt a lakosság érdeklődésére:
 Elfogadta
a
Képviselő-testület
alapítóként a GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft 2017. évi üzleti és vállalkozási tervét.
A változásokra tekintettel jóváhagyta a
gazdasági
társasággal
hatályos
közszolgáltatási szerződés módosítását,

Kósa Erzsébet Anikó jegyző
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miszerint a „hosszan tartó hideg miatt a
szennyvízben lévő zsírok és olajok
kicsapódnak,
megdermednek
és
szappanszerű anyaggá állnak össze. (…)
először csak kisebb szűkületet okoznak,
majd egyre duzzadva eltömik a
csővezetéket és ezáltal a vezeték eldugul.”
A megállapítás mellett a megelőzésre is
kiterjed a beszámoló, amely szerint „az
olvadt
zsírt,
olajat
ne
a
szennyvízcsatornába engedjék a lakosok,
hanem azt összegyűjtve el lehet helyezni a
hulladék átvevőknél.” (Pl.: a monori
hulladékudvar is átveszi – a szerk.)
Szintén
a
DAKÖV
Monori
Üzemigazgatóság beszámolójából idézve:
„A kiömlött szennyvíz esetében amit össze
lehetett szedni fizikálisan, azt a dolgozóink
összeszedték és elszállították. A fagyott
folyékony szennyvizet nem tudtuk ilyen
módon felszedni, ezért klórmeszes
fertőtlenítést alkalmaztunk ezeken a
helyeken. Amint az olvadás megtörtént, a
kiömlött
szennyvíz
helyét
permetezőkannával,
nátrium
hypokroriddal (hypó) permeteztük át.” A
szolgáltató fertőtlenítése mellett a
település dolgozói faforgáccsal és
fűrészporral igyekeztek a megfagyott
szennyvíz felületét érdessé tenni, hogy a
csúszásveszélyt enyhítsék. Az olvadás
után a faforgács maradványait látták
többen darabos szennyvíznek, de ebből
csak az igaz, hogy szerves eredetű.
A hiba megmutatta, hogy néhány
kommunikációs egységet is javítani, de
legalább felülvizsgálni kell, illetve –
ahogyan az üzemigazgató fogalmazott „Reméljük, hogy a jövőben nem fordul elő
ilyen sorozatos hibákból eredő negatív
hibahalmaz.”

Szennyvizes hibahalmaz
2017. január 25. és február 1. között több
alkalommal volt tapasztalható rendellenes
működés a helyi szennyvízcsatornarendszerben. A hibákat egy hét alatt
sikerült elhárítani, de milyen hibák is
voltak:

Elsőként a Gomba és Monor közötti
szennyvízcsatorna-távvezeték
dugulása miatt „öntött ki” a Nefelejcs
utcai végátemelő, amely a település
összegyűjtött szennyvizét hivatott
eljuttatni a monori csatornarendszerbe.
A közel 5 kilométer hosszú vezetéken
keresték
a
dugulást,
eközben
tartálykocsikkal
szállították
a
szennyvizet a végátemelő és a monori
csatornarendszer között.

Egy szerelvény meghibásodása miatt
kiöntött az Iskola utcai vákuumgépház,
így az épület és a környéke víz alá
került.
Szerencse
a
szerencsétlenségben, hogy nem a
szennyvíz, hanem a hűtővíz vezeték
hibájából származott a kiöntés. A hiba
következményeként meghibásodott a
szennyvíz kitápláló szivattyú, ami a
vákuummal összegyűjtött szennyvizet
továbbítja a végátemelőbe, valamint
kiöntött több átemelő szivattyú aknája
is.

A távvezeték dugulását időszakosan
elhárították,
de
újra
dugulás
keletkezett, ami miatt a január 28-29-i
hétvégén
még
tartálykocsikkal
szállították a szennyvizet.

A dugulás elhárítása után a szivattyú
teljesítménye nem volt elegendő, hogy
a keletkezett szennyvizet eljuttassa
Monorra, így szivattyúcserére, majd a
frekvenciaváltó újraprogramozására
volt szükség. A hiba ideje alatt újra
„kiöntött”
a
Nefelejcs
utcai
végátemelő.

Reményeink ebben a témában azonosak,
de ha még akad eddig fel nem tárt hiba,
amit jeleznének a szolgáltató felé, a
szennyvizes ügyeleti telefonszám:(29)
412-264

Az ismételt kiöntéskor kért írásos
beszámolóból idézve írom a dugulás okát,
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Hírek
Pogácsás Tibor, térségünk országgyűlési
képviselője,
a
Belügyminisztérium
önkormányzati államtitkára tájékoztatta
Lehota Vilmos polgármester urat arról,
hogy a 2016-os költségvetés zárásakor a
Belügyminisztérium javaslatára
Gomba község 25 millió forint támogatást kapott
az alábbi tevékenységek elvégzésére: sportöltöző építési munkálatai,
településközponti építési terület megvásárlása, bontási munkák és közműkiváltás,
tájház kialakítása, településtörténeti könyv kiadása.

Köszönjük a támogatást!
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2017-ben ismét Fáy Túra Gombán!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány éves programjairól…
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 2017-ben ismét mozgásra hívja a Tápió-vidék –
nem utolsó sorban Gomba - lakóit hagyományos rendezvényeivel, melyekkel igyekszik
egész évben sportolási lehetőséget biztosítani minden korosztály számára. A
településhez kötődő kiemelt rendezvény az immáron 4. alkalommal megrendezésre
kerülő Fáy Túra július 22-én. A TTA 2017. évi programja a következő:
Dátum
Március 21.
Április 23.

Rövid programterv
- Tanintézmények korosztályos diákolimpiai
versenye 1-3km-es távon
-nyílt 3km-es felnőtt verseny
Korosztályos terepkerékpáros verseny
Korosztályos futóverseny
10km és félmaraton
-Korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- 10,7km és Félmaraton (21,1km)
-Gyermekváltók, családi futás,
- 8 település érintésével zajló 42km-es program
- egyéni –és váltófutás, kerékpártúra
- Bicogó (1 fut, a többi kerékpáron kíséri,
váltás tetszőlegesen
- TELEPÜLÉSVÁLTÓ (A Tápió-vidék
településeinek 4 fős csapatai)
Teljesítménytúra Tápiószecső környékén
11km-es és 22km-es távokon
Teljesítménytúra Gomba község környékén
4 távon
(3,3km 9,5km, 16,6km 32km)
- Teljesítménytúra az Úri dombokon (9 – 14 –
27km)
- Terepfutó verseny (14- és 27km-en)
- Korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- 10 000m, gyermekváltók, családi-és párok
futása
- Sörváltó (3 fős csapatok részére)
- Helytörténeti túra
- korosztályos gyermek és felnőtt futamok
- Mikuláskergető futás,

Verseny
11.TTA Mezei
Futóbajnokság
(Tápiószecső)
3. Tápió-vidéki Családi
Sportnap
(Nagykáta)

Május 14.

11.Sülysápi (Városi)
Futónap

Jún. 03.

6. Tápiómenti Maraton
(Sülysáp - Nagykáta)

Június 10.

2. Nyárköszöntő Túra
Tápiószecsőn

Július 22.

4. Fáy Túra Gombán

Szeptember 09.

8. Úri Libaterelő
Teljesítménytúra és
Terepfutó Kupa

Szeptember 24.

14. Szecsői Futónap

December 03.

6. Mikulás Futás és Túra
(Sülysáp)

Bővebb információ programjainkról a
www.tapiomenti-tomegsport.hu oldalon olvasható.
Megtalálhatóak vagyunk a facebookon
a https://www.facebook.com/tomegsport oldalon.
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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