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Tájékoztató egyszeri természetbeni 
fűtőanyag-támogatás lehetőségéről

Magyarország Kormányának célja, hogy 
a téli rezsicsökkentésben korábban 
nem részesült háztartások is egyszeri 
természetbeni támogatásban részesüljenek 
a fűtési költségek viselésével összefüggésben. 
Gomba Község Önkormányzata 
közreműködik a támogatás igénybevételi 
lehetőségének biztosításban. 

A téli rezsicsökkentés végrehajtását 
követően szükségessé váló további 
intézkedésekről szóló 1364/2018. 
(VII. 27.) Korm. határozatban (a 
továbbiakban: Korm. határozat) foglaltak 
eredményes végrehajtása érdekében kérem, 
amennyiben a téli rezsicsökkentés 
korábbi intézkedéseiben nem részesült, 
azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe 
vevő lakossági földgázfogyasztók részére 
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 
37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti 
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 
juttatásban nem részesült, illetve a fűtési 
célú távhőszolgáltatást igénybe vevő 
lakossági felhasználók részére biztosított 
téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. 
(III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli 
fogyasztási időszakban bekövetkező 
fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 
árkompenzáció jóváírásban nem részesült 
szíveskedjen a kitöltött igénybejelentő-
lapot Gomba Község Önkormányzata 
részére 2018. október 15. napjáig a Gombai 
Polgármesteri Hivatal épületében (2217 
Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2.) Ordasi Emilné 
részére átadni vagy elektronikus levélben 
az aljegyzo@gomba.hu-ra megküldeni. Az 
igénybejelentő-lapot a hivatal épületében 

kérhet személyesen vagy letöltheti a www.
gomba.hu weboldalról. Felhívom szíves 
figyelmüket arra, hogy a fent megjelölt 
határidő jogvesztő.

Tájékoztatom Önöket, hogy a 
természetbeni juttatás: szén, tűzifa, 
fűtőolaj, pellet/brikett, propán-bután 
palackos gáz illetve propán-bután tartályos 
gáz formájában kérhető. Az igénybejelentő 
nyilatkozaton rögzíteni szükséges az 
igényelt fűtőanyag fajtáját (lásd fent), 
amely később nem módosítható.

Fontos, hogy háztartásonként csak 
egy igénybejelentés nyújtható be (az 
igénylő személynek az adott háztartásban 
bejelentett lakcímmel, vagy bejelentett 
tartózkodási hellyel kell rendelkeznie), 
továbbá nem nyújtható be igénybejelentés 
olyan háztartás után, amely tisztán 
elektromos fűtéssel rendelkezik, vagy 
amely az idei évben már részesült a 12 000 
forint összegű téli rezsicsökkentésben 
(tehát a gázszámláján már érvényesítve lett 
a rezsicsökkentés összege).

A benyújtott igénybejelentés valóság-
tartalmáért büntetőjogi felelősséggel az 
igénybejelentő személye tartozik.

Amennyiben a tájékoztatóval vagy 
az igénybejelentő-lap kitöltésével 
kapcsolatosan kérdése van, forduljon 
bizalommal a polgármesteri hivatal 
dolgozóihoz, akik hivatali időben 
készséggel állnak rendelkezésre az alábbi 
elérhetőségeken:

Tel.: 06-29-433-927
e-mail: aljegyzo@gomba.hu

Varga Sándor aljegyző
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2018. 
augusztus 

20-25.

Nyárbúcsúztató hét
a Kenyeres-kertben és a könyékén

Augusztus 20.
Hétfő

Községi ünnepség 
10 órától  a református templomban

Ünnepi beszédet mond és új gombai kenyeret oszt:
Géczy Gábor

Az ünnepséget záró Szózat eléneklését
a tavaly felújított  I. világháborós 

emlékműnél tervezzük.
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Augusztus 21.
Kedd

Véradás 15-18 óra között a Civilházban

19 óra, Kenyeres-kert

Beszélgetés Dudás Viktor 
filmszakértővel az egyik 

legnagyobb magyar 
klasszikusról, majd a film 

közös megtekintése. 

 
Ülőhelyek korlátozott 

számban állnak 
rendelkezésre. 

Takaróról és szúnyog elleni 
védekezésről mindenki 

gondoskodjon!
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Augusztus 22.
szerdA

1700 tájHáz megynyitó
Vendégeink lesznek: Maczkó Mária, 

a Turai Énekmondók, 
Kókai Dalárda, Pándi Tájházi Dalárda, 

és még sokan mások

Augusztus 23.
CsütörtöK

?
„Mesterségem címere”

Kézműves foglalkozások 
bemutatása 1330-1630 

között a Tájház udvarában

Vendégeink lesznek a környék mesterei. 
Elleshető és kipróbálható mesterségek:

• Fazekas (agyagozás, korongozás)
• Kovács
• Szíjgyártó - bőrműves
• Méhész
• Kosárfonó
• Csipkekészítő
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Augusztus 24.
pénteK KonCerteK

a Kenyeres-kertben
1900

2100
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Augusztus 25.
szombAt

XVii. gombAi 
nyárbúCsúztAtó

A Kenyeres-Kertben

A nyárbúcsúztató napján büfé és kézműves kirakodóvásár a helyszínen.

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

A Nyárbúcsúztató hét programjaira díjtalan a belépés.

900

1030

1200

Főzőverseny indul
A már megszokott módon két kategóriában versenyezhetnek a csa-
patok: „gulyás” és egyéb ételek készítésével. Az alapnyagokat minden 
csapat saját maga biztosítja, a tűzifát a szervezők biztosítják.
Nevezéseket Lehota Zoltán fogadja a +36 30 261 36 92 
telefonszámon, illetve a helyszínen. 
Nevezési díj csapatonként 1000 forint.

A Nap , a Hold és a Csillagok megszabadítása
a Kereplő bábszínház élőszereplős páratlan műsora gyermekeknek 
a nyárbúcsúztató színpadán

Ebéd a kertben
Gulyásleves a helyszínen is vásárolható a közös kondérből.
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1400

1430

1630

1645

1700

 
1900 

 

 

 

2115

Gomba - Gomba testvérek
Köszöntjük a csallóközi (ma szlovákia) Nemesgomba (szlovákul 
Hubice) önkormányzatának küldöttségét a Nyárbúcsúztató 
színpadán.

Díjugrató bemutató 
LioLen Lovas Sport Klub lovas 
díjugrató bemutatója a Kenyeres-kertben, 
a sportöltöző mögötti réten. 
A bemutató után 
sétalovagoltatás ugyanott.

A főzőverseny eredményhírdetése 
a Nyárbúcsúztató színpadánál.

Nyílnak még az Őszirózsák!
A Gombai Őszirózsa Nyugdíjas
Klub Egyesület műsora a Nyárbúcsúztató színpadán

Néptánc és népviselet bemutató
Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület asszonyainak és 
ifjúsági csoportjának bemutatója a Nyárbúcsúztató színpadán

GÓBÉ koncert 
a Góbé zenekar népzenére alapozott világzenei 
koncertje a Nyárbúcsúztató színpadán

Retró videó diszkó
Régi idők megkopott klippjei a Nyárbúcsúztató színpadánál
Hangulatfelelős: Dj Tomika

A Nyárbúcsúztató hét rendezvényeire szeretettel várja az érdeklődőket
Gomba Község Önkormányzata.
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Fáy Túra Gombán 5. alkalommal!

Július 21-én került megrendezésre 
az 5. Fáy Túra, mely idén először a 
Cartographia Kupa túrasorozat egyik 
állomásaként is kínált programlehetőséget 
a természetbarátoknak.

A start és cél helyszínének ezúttal az épülő-
szépülő gombai tájház adott otthont.

A túra közel 500 résztvevője - köztük 
több mint száz gombai lakos - négy 
útvonal közül választhatott. Gyalog vagy 
kerékpárral is nekivághattak a rendkívüli 
szépségű, történelmi helyekben és 
helytörténeti értékekben, különleges 
látnivalókban bővelkedő tájnak.

A legrövidebb, mintegy 3,3 kilométeres 
könnyebben teljesíthető útvonalat 
elsősorban a gyerekekkel érkezők 
választották, akik a túra során elsősorban 
a településen belül haladva a helyiek 
vendégszeretetét is élvezve ismerkedhettek 
meg a kastélyokkal, kúriákkal, számtalan 
látnivalóval.

A hosszabb – 9,5, 17 és 30 kilométeres 
- túráknak köszönhetően a résztvevők 
már nemcsak a dombok közé „bebújt” 
települést fedezhették fel, hanem a 
különleges adottságú tájat is a számos 
természetes forrással, tóval, patakkal és 
változatos növény és állatvilággal.

Több ellenőrző és frissítő pont segítette a 
teljesítést.

A legnépszerűbbnek ezúttal is a 17 km 
számított, ahol több, mint 170 fő túrázott, 
de a 30 km-es hosszútáv is több, mint 
100 résztvevőt vonzott. Többen a helyi 
illetőségű kiváló sportember Surman Zsolt 
vezetésével, kerékpárral teljesítették az 
útvonalat, de akadtak futók is, akik remek 
edzéslehetőséget láttak a rendezvényben. 
Voltak akik házikedvencükkel vágtak 
neki a kiválasztott távnak. A Tápió-vidék 
települései mellett érkeztek távolabbról 
is, mint például Zircről, Kecskemétről, 
Tiszakécskéről, Bátonyterenyéről, de 
akadtak résztvevők Sopronból, Miskolcról, 
Debrecenből és az országhatáron túlról az 
etióp fővárosból Addis Abebából is.

A túrázók miután a célban átvették a 
teljesítésért járó kitűzőt és emléklapot 
zsíroskenyérrel, szörpökkel, pogácsával, 
süteményekkel, friss dinnyével frissíthették 
magukat megpihenve a tájház udvarán.

Köszönjük mindenkinek a részvételt és 
a vidám teljesítést! Surmann Zsoltnak a 
túraútvonalak előzetes bejárását, kijelölését, 
valamint a kerékpáros túravezetést. Gomba 
Község Önkormányzatának támogatását, 
Lehota Vilmos polgármesternek, 
Mátyás Ferencnek az egésznapos segítő 
közreműködését. A Gombai Őszirózsák 
Nyugdíjas Klub Egyesületnek, valamint a 
gombai diákmunkásoknak, Magfalvának az 
ellenőrző és frissítő pontok működtetését. 
A Gombai Polgárőr Egyesület tagjainak az 
útvonalbiztosításban, Benkő Szilviának a 
Tájházban nyújtott segítő közreműködését!

 TTA


