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Gomba Község Önkormányzatának 
értesítője 

 

Önkormányzati összefoglaló 

 

A Képviselő-testület 2018-ban is 

munkaterv szerint tartja soros üléseit. Így 

került sor január 23-án is az év első 

ülésének megtartására. Aki nyomon 

követi a Kenyeres-kerti Krónikás 

hasábjain a testületi munkát, tudja, hogy 

szinte minden önkormányzati 

összefoglalóban számot tudunk adni 

rendkívüli üléseken született döntésekről 

is.  Nincs ez másként ebben a hónapban 

sem, mert február 6-án szintén 

elkerülhetetlen volt egy rendkívüli 

ülésnap beiktatása az éves munkatervben 

rögzített időpontok közé.  

 

Ha a kedves Olvasó részletesen szeretne 

tájékozódni a képviselő-testületi 

döntésekről, úgy az önkormányzat 

hivatalos honlapjára, annak községházi 

aloldalára (kozseghaza/gomba.hu) 

ellátogatva a rendelettárban, a 

határozattárban valamennyi döntést 

megismerhet. Invitálok azonban 

mindenkit a honlap községházi aloldalán 

található jegyzőkönyvek olvasására vagy 

az üléseken megvitatott előterjesztések 

áttekintésére is, hiszen itt nem csak a 

döntéseket, hanem a döntési folyamatokat 

is nyomon tudja követni.  

 

Helyi jogalkotás - 2018. január 23.  

 

Az 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet 

megalkotásával ismét hatályba lépett a 

települési képviselők és bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló helyi jogszabály. A 

2017-es költségvetés elfogadásakor 

megszorításokra került sor, ennek körében 

került hatályon kívül helyezésre a tárgyi 

önkormányzati rendelet.  A 2018. évi 

költségvetés előkészítésekor tervezésre 

került az önkormányzat alkalmazásában 

állók bérrendezése, a garantált 

bérminimum emelésére vonatkozó 

Kormányrendelet végrehajtása, és ezzel 

koherensen indítványoztuk a képviselői 

juttatásokat szabályozó, közel egy 

évtizeden keresztül funkcionáló helyi 

jogszabály ismételt megalkotását is.   

 

Az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018. (I. 24.) 

önkormányzati rendelete ad keretet és szab 

korlátokat a 2018. évi működéshez és 

fejlesztéshez. Az idei esztendő 

költségvetésének legfontosabb adatait 

emelem ki olvasóink számára az 

alábbiakban. Vezérelvként határoztuk meg 

a bevételek függvényében a 2017-es 

költségvetési megszorítások 

kompenzálását is. Ezek között 

elsődlegesen a személyi juttatások között 

2017-ben megvonásra került cafetéria 

rendszer teljes önkormányzati szférát 

átölelő visszaállítását, valamint azokban a 

foglalkoztatási szférákban a bérrendezést, 

melyeket az elmúlt évek során a központi 

intézkedések nem érintettek. Az összesített 

költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 

516 941 300 Ft, míg a konszolidált 

költségvetési főösszeg 362 875 679 Ft. A 

bevételek között a konszolidált 

költségvetési bevételek összesített adatát 

figyelembe véve a közel 363 M Ft-ból 81,1 

% működési célú, 2,6 % felhalmozási célú, 

míg 16,3 % finanszírozási célú bevétel. A 

feladatfinanszírozás és egyéb központi 

támogatás a bevételek 61 %-át teszi ki, a 

saját bevételek 22,7 %-os értéken kerültek 

tervezésre.  A kiadások között a 

konszolidált költségvetési kiadások 

összesített adatát figyelembe véve a közel 

363 M Ft-ból 83 % működési célú, 13,7 % 

felhalmozási célú, míg 3,3 % 

finanszírozási célú kiadás. A munkabérek 

és járulékok a működési költségek 45 %-át 

teszik ki, a szociális kiadások 1 %-os 
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értéken kerültek tervezésre, míg a dologi- 

és egyéb működési célú kiadások 37 %-os 

arányt képviselnek.   

 

A bevételek között jelentős arányt képvisel 

a feladatellátás központi finanszírozása, 

így kiemelt figyelmet erre fordítok az 

összefoglalóban  
- általános működésre 94,4 M Ft,                    

- köznevelési feladatokra 73,8 M Ft, 

- települési önkormányzatok szociális-, 

gyermekjóléti- és gyermekétkeztetési 

feladatainak támogatására 32,9 M Ft, 

- kulturális feladatokra 3,6 M Ft, 

- OEP finanszírozás 4,8 M Ft, 

- közfoglalkoztatás támogatása 2,6 M Ft, 

- kiegészítő támogatás az alacsony egy főre 

jutó iparűzési adóerőképesség alapján 

28,9 M Ft.  

 

A kiadások közül pedig bizonyára az 

esztendő beruházási és felújítási tervei 

érdeklik leginkább a település lakóit, így 

ezeket részletezem: 

- mini bölcsőde kialakítása 10 M Ft, 

- sportöltöző befejezése 9,5 M Ft, 

- szerverszoba, irattár kialakítása 1 M Ft  

- urnafal bővítés 0,45 M Ft, 

- vízhálózat bővítés 3,1 M Ft, 

- kisértékű tárgyieszköz beszerzés 1 M Ft, 

- vis maior kár helyreállítás 4,2 M Ft, 

- járda felújítás 5 M Ft, 

- Rákóczi u. 1. sz. alatti ingatlan bontása, 

tereprendezése 3,3 M Ft, 

- tájház kialakítás befejezése 0,7 M Ft. 

 

A 3/2018. (I. 24.) rendelet az 

önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatában egy technikai módosítást 

vezetett át. 

 

A 4/2018. (I. 24.) önkormányzati 

rendelettel jogalkotási kötelezettségének 

tett eleget a Képviselő-testület, amikor az 

elektronikus ügyintézés szabályait a 

törvényi szabályozáshoz igazította. 

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati 

honlapról indítható. 

Az Önkormányzati 

Hivatali Portál az 

önkormányzat 

természetes személy 

és jogi személy 

ügyfelei számára lehetőséget biztosít az 

elektronikusan elérhető szolgáltatások 

igénybe vételére. A Portál bárki számára 

elérhető, egyes funkciók szabadon 

használhatók, más funkciók azonban 

regisztrációhoz kötöttek. Az azonosítás 

Ügyfélkapu segítségével történik. Az 

érdeklődők részletes tájékoztatás 

olvashatnak az önkormányzat hivatalos 

honlapján, mely a www.gomba.hu linkkel 

érhető el.  

2018. február 6.  

 

Olvasóink a decemberi Krónikás hasábjain 

értesülhettek arról, hogy adómérték 

emelésről döntöttek a képviselők a 2018-

as adóévtől kezdődően. Az építmény- és 

telekadó módosítását tartalmazó 

decemberi rendelet felülvizsgálata történt 

meg a rendkívüli ülés keretében, melyre 

azért került sor, mert a decemberi ülést 

követő kihirdetéstől a hatályba lépésig 

nem volt meg a törvényben előírt kellő 

felkészülési idő, vagyis nem telt el 30 nap. 

Ezért két új helyi jogszabály 

megalkotására került sor február 6-án. 

Egyrészt az 5/2018. (II.7.) rendelettel 

visszaállította a Képviselő-testület a 2018-

as adóévre a korábban alkalmazott 70 

Ft/m2-es építményadó- és a 3 Ft/m2-es 

telekadó mértéket, másrészt a 6/2018. 

(II.7.) rendelettel az adóemelés 2019. 

január 1. napjától történő bevezetéséről 

rendelkezett. E döntések lakosságot is 

érintő következményei a következő 

oldalon önálló tájékoztatóból ismerhetők 

meg. Az adómérték emelésére tett javaslat 

indoklásából osztok meg néhány 

gondolatot Olvasóimmal az alábbiakban.  

2009-től vezette be az önkormányzat a 

korábbi kommunális adó helyett vagyoni 

típusú adóként az építmény- és telekadót. 

http://www.gomba.hu/
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A tóparti területen idegenforgalmi adó 

funkcionált 2010-ig, de ezt követően ott is 

építmény- és telekadót kellett fizetni a 

tulajdonosoknak. A település központi 

belterületén 2009-től kezdődően kell a 

benyújtott bevallás alapján építmény 

esetén 70,- Ft/m2-es adómérték, telek 

esetén pedig 3,- Ft/m2-es adómérték 

alkalmazásával a helyi adót megfizetni.   

Az építményadó települési összesített 

adóalapja 99.237 m2. A tulajdonosok vagy 

használók 1.272 építmény/építményrész 

után nyújtottak be adóbevallást. Ebből 

95.844 m2 (1154 épít-mény/építményrész) 

után került kivetésre a 70 Ft/m2-es 

adómérték, a további 3.393 m2 (118 db 

üdülőterületen lévő üdülő/horgásztanya) 

sávos (20 m2-ig 350 Ft-os, az azt 

meghaladó m2 450 Ft-os, de maximum 

összességében 12.000,- Ft-os) 

adómértékkel terhelt. A telekadó alapja 

441.229 m2. Összességében 292 

telek/telekrész után nyújtottak be a 

tulajdonosok vagy használók adóbevallást. 

Ebből 50.772 m2 (33 ingatlan/ingatlanrész) 

mentes a telekadó alól, 385.480 m2 után 

került kivetésre a 3 Ft/m2-es adómérték, 

amellyel 222 ingatlan/ingatlanrész érintett. 

A további 4.977 m2 (37 db üdülőterületen 

lévő telek/telekrész) 50 Ft/m2-es 

adómértékkel terhelt. A javaslattételkor 

megvizsgáltuk az elmúl 9 év inflációjának 

alakulását.  

 
A közel egy évtized alatt KSH által 

rögzített infláció figyelembe vételével 

tartottuk indokoltnak a vagyoni típusú 

adók mértékének felülvizsgálatát és annak 

során az alkalmazott adómértékek emelése 

 

A képviselő-testületi munka  

során hozott fontosabb döntések 

összefoglalása 

 

Jóváhagyták a képviselők a Polgármesteri 

Hivatal módosított szervezeti és működési 

szabályzatát, valamint a 2018-as 

költségvetési rendelet megalkotását 

követően az egyes foglalkoztatotti 

szférákban a béren kívüli juttatások 

igénybevételét szabályozó cafetéria 

szabályzatokat. Kiegészítették még a 

támogatott rendezvények jegyzékét a 

Magfalváért Egyesület által március 24-én 

megrendezésre kerülő Népi Gyógyász 

Képzés 10 éves jubileumi rendezvényével 

is.  

 

Pályázat benyújtásáról is döntött a 

Képviselő-testület a zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító 

fejlesztések támogatására.  A pályázati 

felhívás alapján a Tete pusztai fejlesztés 

megvalósítása érdekében – saját forrás 

biztosítása nélkül - összességében 10 

millió forintos pályázati támogatás 

elnyerésére nyújt be önkormányzatunk 

pályázatot, melyen belül 7 millió forint az 

öntözővíz biztosítását, 2 millió forint 

gyümölcsös telepítését, további 1 millió 

forint vadkerítés létesítését biztosíthatná.  

 

A nyilvános ülés mellett zárt ülést is tartott 

a Képviselő-testület január 23-án. A zárt 

ülés napirendjét termőföld értékesítéshez 

kapcsolódó, agrárkamarai állásfoglalás 

ellen benyújtott kifogások elbírálásához 

kapcsolódó peres eljárásokban hozott 

ítéletek indokolták. A korábbi 

határozatokat a bíróság hatályon kívül 

helyezve új eljárás lefolytatására utasította 

a Képviselő-testületet. A zárt ülés 

keretében e kötelezettségnek tettek eleget 

a képviselők.  

 

Kósa Erzsébet Anikó jegyző 
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Adóigazgatási tájékoztató 
 

Hamarosan kézhez kapják a településen helyi adó (építmény-, telek-, és iparűzési 

adó) valamint gépjárműadó fizetési kötelezettséggel érintett adózóink a fizetendő 

adó mértékét megállapító adóhatósági iratokat. 

 

A helyi adókról szóló 4/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet decemberi 

módosításához kapcsolódóan már néhány utcában február elején kézbesítésre 

kerültek azok a határozatok, melyek az emelt adómértékkel számított adó 

összegéről értesítették az érintetteket. Ezek a határozatok a februári 

rendeletmódosítás alapján – saját hatáskörben történő felülvizsgálat 

eredményeként – visszavonásra kerülnek, és új határozattal értesülnek az 

érintettek az előző évek során alkalmazott adómértékkel számított, 2018-as 

adóévben fizetendő adó összegéről.  

 

Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy a 2018-as adóösszeget 

tartalmazó fizetési kötelezettségről szóló határozattal együtt azok részére is 

kiküldjük a visszavont határozatot, akik számára azt korábban nem kézbesítettük.  

 

Fontos információ az adófizetők számára, hogy a határozattal megállapított adó 

befizetési határideje a határozat kézhezvételétől számított 30. nap lesz. Ez a 

fizetési határidő a központi belterületen fizetendő építmény- és telekadóra 

vonatkozik, valamint azokra a gépjármű tulajdonosokra, üzemeltetőkre, akik az 

előző évhez képest eltérő összegű gépjárműadó fizetésére kötelezettek.  

 

Továbbra is az általános határidő, vagyis a március 16. érvényes minden más 

adófizetési kötelezettségre, vagyis a helyi iparűzési adóra, a tóparti övezetben az 

építmény- és telekadóra, illetve a gépjárműadóra, ha annak összege változatlan 

maradt a kivetés során a 2018-as adóévben. Ezekről a fizetési kötelezettségekről 

„Számlaegyenleg értesítés” –t küldünk adózóinknak. 

 

A Pátria Takarékszövetkezet Gombai Fiókja megszűnésének a következménye, 

hogy a határozatokhoz és az egyenlegértesítőkhöz készpénz-átutalási megbízást 

(csekket) mellékelünk. Természetesen adózóink a fizetési kötelezettségüknek 

banki átutalással is eleget tehetnek.  

 

Köszönjük, ha adófizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tesznek! 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Adóhatósága 
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Meghívó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomba Község Önkormányzata 

 

tisztelettel meghívja az érdeklődőket az 1848/49-es  

Forradalom és szabadságharc 170. évfordulójának,  

 

2 0 1 8 .  m á r c i u s  1 5 - é n ,  9  ó r a k o r   

kezdődő ünnepi megemlékezésére 
/Gomba, Kossuth Lajos tér 21. Rendezvényház/ 

 
Műsorrend: 

Himnusz 

Ünnepi beszéd 

Pogácsás Tibor Belügyminisztérium önkormányzati államtitkár úr 

Megemlékezés 

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

V. osztályos tanulóinak ünnepi műsora 

„ omba Község Díszpolgára” cím átadása 

Koszorúzás - Petőfi Sándor emlékszobornál - Kenyeres-kúria előkert 

Szózat 

Minden emlékezni vágyó várunk! 
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Kulcsos kalács és zeneszó  

 

 

…ez jött be szokásba Gombán jó pár 

emberöltővel ezelőtt – legalábbis 

Varga Dezső bácsi és Terék József 

népzenekutató szerint. A gombai 

néphagyományok széles merítéséből a 

Gombai Históriák sorozat IV. 

kötetében olyan szokásokról és 

szövegekről kapunk élethű képet, 

melyek egy része ma is él, más 

részüket az emlékezet élénken őrzi. 

 

Varga Dezső 

vőfélyként, majd 

lakodalmi 

szakácsként maga is 

végigélte és formálta 

a 20. század második 

felének gombai 

históriáját. Értékes 

tapasztalata 

élményszerű 

beszámolóban 

elevenedik meg a 

kötet lapjain. Kincset 

érő vőfélykönyveinek 

sorait ma is tudja, a 

kéziratos anyag több 

variását őrzi. 

 

 

Aki elolvassa a szokások leírásait, 

beleképzeli magát a lakodalom 

forgatagába és eljut a 

vőfélyszövegekig, jelesül az ételek 

felszolgálásához mondott rigmusokig 

– menten megéhezik. Szerencsére, 

Dezső bácsi mindenre gondolt és a 

kötet értékes részében a hagyományos 

  

 

 

 

 

ételek receptjeit is megosztja az 

olvasóval.  

 

Terék József rákontrázott a 

 népzenegyűjtés lemondó, a vidéket 

alábecsülő végszavaira: gyűjtései 

bebizonyították, hogy Gombának is 

vannak saját népzenei örökségei.  

A Tápió-mente népzenei kultúrájának 

kontextusában a gombai anyag értékes 

színfolt: a népdalok 

között pajzán kriptádia-

dalokkal is találkozunk.  

 

 

Ez a kötet megad 

mindent, mi szem-

szájnak ingere: a 

bemutatott szokásokkal 

hangulatot teremt egy 

kis nosztalgiázáshoz, 

ínycsiklandozó, sokat 

próbált receptekkel 

csalogatja a kísérletező 

kedvű 

 konyhatündéreket, 

végül pedig fülbemászó 

zenével szolgál a jó 

ebédhez.  

 

Fogyasszák egészséggel! 

 

 

Gombai Históriák kötetei  

(1000 Ft/db) megvásárolhatóak a 

Polgármesteri Hivatalban, minden 

szerdán, 13 és 18 óra között! 
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Fáy-túra 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. alkalommal hívja mozgásra a gombai Fáy Túrára a természetbarátokat a 

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány. 

Gomba Önkormányzatának a Gombai Sportegyesület Szabadidő Szakosztálya és a 

község Polgárőrségének együttműködésével július 21-én megrendezésre kerülő 

gyalogos – és kerékpáros túrán kívül a TTA várja a település lakóit további 

programjaira is, melyek a következők: 

Dátum Verseny Rövid programterv 

Március 22. 

12.TTA Mezei 

Futóbajnokság 

(Tápiószecső) 

- Tanintézmények korosztályos 

diákolimpiai versenye 1-3km-es távon 

-nyílt 3km-es felnőtt verseny 

Április 22.  

4. Tápió-vidéki 

Családi Sportnap 

(Nagykáta) 

- Korosztályos terepkerékpáros verseny 

- Korosztályos futóverseny  

- 10km és félmaraton 

Május 06. 
12.Sülysápi (Városi) 

Futónap 

-Korosztályos gyermek és felnőtt futamok 

- 10,7km és Félmaraton (21,1km) 

-Gyermekváltók, családi futás,  

Május 

 26. 

7. Tápiómenti 

Maraton 

(Nagykáta-Sülysáp) 

- Gomba település érintésével zajló 2km-

es program 

- egyéni – és váltófutás, kerékpártúra 

- Bicogó (1 fut, a többi kerékpáron kíséri, 

váltás tetszőlegesen 

- TELEPÜLÉSVÁLTÓ (A Tápió-vidék 

településeinek 4 fős csapatai) 

Június 09. 
3. Nyárköszöntő 

Túra Tápiószecsőn 

- Teljesítménytúra Tápiószecső környékén 

11km-es és 22km-es távokon 

Július 21. 
5. Fáy Túra 

Gombán 

Teljesítménytúra Gomba község 

környékén, 4 távon (3,3 km 9,5 km, 

16,6 km és 32 km) 

Szeptember 08. 

10. Úri Libaterelő 

Teljesítménytúra és 

Terepfutó Kupa 

- Teljesítménytúra az Úri dombokon (9 – 

14 – 27km) 

- Terepfutó verseny (14- és 27km-en) 

Szeptember 30. 16. Szecsői Futónap 

- Korosztályos gyermek és felnőtt futamok 

- 10 000m, gyermekváltók, családi-és 

párok futása 

- Sörváltó (3 fős csapatok részére) 

December 09. 
8. Mikulás Futás és 

Túra (Sülysáp) 

- Korosztályos gyermek és felnőtt futamok 

- Mikuláskergető futás,  

Bővebb információ programjainkról a www.tapiomenti-tomegsport.hu oldalon olvasható. 

 

Megtalálhatóak vagyunk a facebookon  

a https://www.facebook.com/tomegsport  oldalon. 
 

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 

 

http://www.tapiomenti-tomegsport.hu/
https://www.facebook.com/tomegsport
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2018.02.24.-én (szombaton) a Gombai Sportegyesület HO-HÓ-VIRÁG TÚRA címmel 

gyalogos túrát szervez. 10:00 órakor indulunk a templom előtti térről (Gomba, Kossuth 

Lajos tér). A Gépkocsival érkezők itt parkolhatnak is. A túrát kb. 7 km. hosszúságúra 

tervezzük 80% -ban könnyű séta erdei utakon, de a másik 20% az igazán izgalmas, mivel 

ez meredek hegyoldalon, mocsárban , patakon keresztül vezet. Igazi felfedező, járatlan 

utakon előre törő stílusban. A túra során megkeressük, megcsodáljuk és körbefotózzuk az 

Gombai Értéktárban is szereplő "gombai hóvirágos"-t. A területet az ártó kezektől 

évtizedek át a körülötte található nehéz terep mentette meg, és nekünk se fogja könnyen 

adni magát az élmény, így mindenki váltóruhával, váltócipővel, sőt ha van rá mód 

gumicsizmával készüljön, mert a mocsáron átkeléskor jó eséllyel vizesek, sárosak leszünk. 

A túra során kifejezetten nagy figyelmet szentelünk a terület és a növények védelmének, 

ezért virágot szedni TILOS! Fényképezni, gyönyörködni, élményekben gazdagodni, jól 

érezni magunkat szinte KÖTELEZŐ! 

A túrán való részvételt kérem előre jelezni. Részvételi díj nincs, viszont ha valaki biztosra 

jelzi jövetelét megvárjuk az indulásnál. 

További információ a Facebook/ Ho-Hó-Virág Túra oldalon 

és a 06-70-9456-547 (Surman Zsolt túravezető) telefonszámon. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Gombai Sportegyesület 

 

mailto:kkkronikas@gomba.hu

