2017. augusztus
Gomba Község Önkormányzatának
értesítője

továbbá nyilvántartásának módját, az
el nem fogadott
partnerségi
javaslatok, vélemények indokolásának
módját,
a
dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendjét, továbbá az
elfogadott
koncepció,
stratégia,
településrendezési
eszközök,
kézikönyv és településképi rendelet
nyilvánosságát
biztosító
intézkedéseket.
 A 15/2017. (VII. 21.) rendelet rögzíti
azokat a szabályokat, melyek alapján
az előttünk álló tél során a rászorulók
szociális célú tűzifa támogatásban
részesülhetnek.
Az
érdeklődők
számára kiemelem a joganyagból a
fontosabb
tudnivalókat.
A
polgármester - a Belügyminiszter által
jóváhagyott
tűzifa
mennyiségi
keretének erejéig - szociális célú tűzifa
támogatást állapít meg kérelemre, vagy
hivatalból annak a személynek, aki a
meghatározott feltételeknek megfelel.
A
támogatás
megállapításához
javaslatot kérhet a védőnőtől, a
családgondozótól, a tanyagondnoktól
és a jegyzőtől. A téli fűtésproblémák
enyhítését célzó tűzifa támogatásra
jogosult az a szociálisan rászorult
személy, akinek családja jövedelmi
viszonyait figyelembe véve az egy főre
jutó havi jövedelme nem haladja meg
az
öregségi
nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének a
180%-át (51.300,- Ft), egyedül élő
esetében az öregségi nyugdíjminimum
mindenkori legkisebb összegének a
200%-át (57.000,- Ft). A támogatás
megállapításánál
előnyben
kell
részesíti az aktív korúak ellátására, az
időskorúak
járadékára, vagy
a
települési támogatásra jogosultat,

Önkormányzati összefoglaló
A Képviselő-testület az elmúlt
időszakban munkaterv szerinti ülést
nem
tartott.
Rendkívüli
ülés
összehívására két alkalommal került
sor, először július 3-án, majd július 20án. A két rendkívüli ülésen történt
önkormányzati jogalkotásról, valamint
Gomba
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
döntéseiről
nyújtok tájékoztatást az alábbiakban a
Tisztelt Olvasó számára.
Helyi jogalkotás
A július 20-án tartott ülésen 2
önkormányzati rendeletet alkotott a
Képviselő-testület.
 A 14/2017. (VII. 21) rendeletben a
településfejlesztéssel,
településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi
egyeztetés helyi szabályai kerültek
meghatározásra. A településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési
eszközökről,
valamint egyes településrendezési
sajátos
jogintézményekről
szóló
kormányrendelet
értelmében
a
polgármesternek
egyeztetési
kötelezettsége van a lakossággal, az
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel, valamint a vallási
közösségekkel a helyi adottságoknak
megfelelően. , a feladat jellegének
figyelembevételével a partnerségi
egyeztetés szabályai szerint. A most
megalkotott önkormányzati rendelet
rögzíti a partnerek tájékoztatásának
módját és eszközeit, a partnerek által
adott
javaslatok,
vélemények
megadásának módját és határidejét,
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valamint a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő családot. A
fatüzelésre
alkalmas
fűtési
lehetőséggel rendelkező háztartásnak
legfeljebb 5 m3 szociális célú tűzifa
biztosítható.

testület most is maradéktalanul
biztosította annak érdekében, hogy a
rászorulók számára a fatüzeléshez
megfelelő mennyiségű tüzelőanyag
álljon rendelkezésre;
 a Kenyeres-kerti krónikás előző
számában már beszámoltunk arról,
hogy a község külterületein új
közterületi elnevezésekről döntöttek a
település képviselői azon közterületek
esetében, ahol a címelem nem
tartalmazta a közterület jellegének
meghatározását. A rendkívüli ülés
keretében került elnevezésre a gombai
0291/8 helyrajzi számú ingatlan
Ledniczki tanyaként, a 0419/2 hrsz-ú
Becs tanyaként, a 0419/3 hrsz-ú
ingatlan pedig Fazekas tanyaként.
Ennek az eljárásnak a részeként lett
elnevezve a felsőfarkasdi tehenészeti
telephez tartozó ingatlansor - melyben
a dolgozók laknak - hivatalosan is
Felsőfarkasd tehenészeti telepként 1től 4-ig számozva.
 A nyári időszak utolsó döntését egy
minisztérium
által
megállapított
támogatás közvetítése érdekében
szavazták meg a Képviselő-testület
tagjai. Ennek eredményeként a
Földművelésügyi
Miniszter
által
megállapított 250 ezer forintos
központi támogatás kerülhet az
önkormányzaton keresztül a Pega
Major Hagyományőrző Lovassport
Egyesülethez a IX. Pega Pata Parádé
megszervezésének finanszírozásaként.
A munkaterv szerinti 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

A Képviselő-testületi munka
során hozott fontosabb döntések összefoglalása

A július 3-án megtartott ülésen
rendkívüli önkormányzati támogatás
iránti kérelem benyújtásáról döntött a
Képviselő-testület. Az elmúlt ülések
alkalmával többször kaptak tájékoztatást
a
képviselők
az
önkormányzat
költségvetési helyzetéről, mely a 2016.
évi iparűzési adó május végén határidős
bevallásai nyomán alakult ki. A nyári
ülésszünet
előtt
mindenképpen
támogatási kérelemmel kellett fordulni
az illetékes minisztériumok felé. Június
30-án az önkormányzatnak lejárt
határidejű kötelezettsége keletkezett
19.071.300,- Ft-os összeggel. Ezen túl a
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. felé is
fennáll 7.785.885,- Ft közszolgáltatási
díj fizetési kötelezettség. A rendkívüli
ülésen született így döntés arra, hogy a
helyi
iparűzési
adóelőlegből
visszautalandó adókülönbözet, valamint
a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
elmaradt
közszolgáltatási
díjának
erejéig, összesen 26.857.185,- Ft
összeggel az önkormányzat nyújtson be
támogatási igényt, melyből a vissza- és
kifizetést egyéb kötelezettségeinek
veszélyeztetése nélkül meg tudja tenni.
A július 20-án megtartott rendkívüli ülés
keretében
 a szociális célú tűzifa rendelet
megalkotása előtt döntött a Képviselőtestület arról, hogy az idei esztendőben
is pályázatot nyújt be szociális célú
tűzifa vásárlás támogatására. A
szükséges saját forrást a Képviselő2
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Programfüzet
Rendezvények ingyenesen látogathatóak!
Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja!

3

2017. augusztus

Augusztus 20. vasárnap 16.00 óra
Kossuth Lajos tér
I. Világháborús Emlékmű újraavatása és államalapítási
ünnepség
A gyülekező térzenét a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület
fúvószenekara adja.
Az ünnepségen közreműködik a Kókai Dalárda, a Pándi Tájházi
Dalárda

és

a

Gombai

Dalárda,

valamint

a

Pega

Major

Hagyományőrző Lovas- és Sport Egyesület
A falu kenyere ismételten Magfalván készül
Az ünnepséget követően I. világháborús kiállítás megnyitó a
Községházán
A helyi kutatást végezte és irányította:

Arató Éva helytörténész, nyugdíjas tanárnő
Közreműködő partner:
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény Egyesület
A kiállítás a megnyitó napja után megtekinthető még
augusztus 21-25 (hétfő-péntek) 14-20 óra között,
augusztus 26-án (szombat) 9-19 óráig.
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Augusztus 21. hétfő 18.00 óra
Operett és magyar nóta – nyilvános társulati próba a Civilházban

Augusztus 22. kedd
18.00 óra
ozás
„A vidék jövője, a jövő vidéke” - Géczy Gábor előadása a
Civilházban

Augusztus 23. szerda 20.00 óra
Indul a bakterház - Kertmozi a Kenyeres-kertben (rossz idő
esetén a rendezvényteremben)

Augusztus 24. csütörtök 18.00 óra
A víz összeköt – nyárvégi klasszikus zenei koncert a Civilházban
Mocsári Emma és Edőcs Tamás előadásában

Augusztus 25. pénteken a Kenyeres-kertben
rock-koncertek
19.00 óra B The First – Pély Barna zenekara
21.00 óra ABϞCD
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Augusztus 26. szombat
8.30 – 12.00 óra Falunéző kisvonat
Indulás 30 percenként a Kossuth Lajos térről. Jegyek 500 Ft/fő
áron elővételben kaphatóak a Polgármesteri Hivatalban!
9.00 - 12.00 óra Főzőverseny
A nevezéseket Lehota Zoltán fogadja a 0630/261-36-92
telefonszámon és a helyszínen.
Délelőtt folyamán kézműves- és sport-foglalkozások kicsiknek
és nagyoknak, valamint népi gyógyító sátor a Kenyeres-kertben
12.00 óra Ebéd
14.00 óra Pusztai rókák Nomád Hagyományőrző Egyesület
lovas és lovas íjász bemutatója
15.00 óra Cimbaliband koncert
17.00 óra Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület
néptánc bemutatója
19.00 óra Tánczene
21.00 órától DISCO
Augusztus 23-án a kertmoziban Bakter kedvence föccs lesz
kapható!
Augusztus 25-én és 26-án a Kenyeres-kertben büfé jellegű
ételekkel, frissítő fröccsökkel és finom borokkal várjuk a
rendezvényekre látogatókat!
Rendezvények támogatói:

Berkesné Hajni grillázs készítő mester
Borháló – fröccsterasz
Gomba Pizzéria és Hamburger bár
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Értesítjük a lakosságot, hogy Gomba Község Önkormányzata

2017. augusztus 16. szerdán 18.00 órakor
lakossági fórumot tart a Civilházban
Témák:


Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet
bemutató



Bénye-Gomba közigazgatási határ rendezése – lakossági
igények meghallhatása
Mondja el véleményét Ön is!

Tündérek lépcsője
Elkészült a falu egyik legnépszerűbb gyalogos útvonalszakaszának felújítása.
A „tündérlépcső” néven is ismert, a Patay József utcát a Kölcsey Ferenc
utcával összekötő lépcső újra használható. A beruházást vis maior
támogatással hajtotta végre Gomba Község Önkormányzata.
Július elején szétbontották a régi, elhasználódott burkolatokat és elhordták az
eltörött támfalat és a vízelvezetőt, helyébe szélesebb járda készült
el, korláttal, föld alatt vezetett csapadékvízzel. Az arra járók már használatba
vették, de érdemes sétálni a környéken, mert a lépcső felett 80 méternyire
kitűnő panoráma nyílik a falu egyik völgyére.

Használják egészséggel!
Gomba Község Önkormányzata
Kenyeres-kerti Krónikás – Gomba Község Önkormányzatának időszakos kiadványa

ISSN 2062-9087. VII. évfolyam – 4. szám, 2017. augusztus
Megjelenik 1 100 példányban.
Felelős kiadó: Lehota Vilmos, polgármester
e-mail: kkkronikas@gomba.hu
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2017. május 10-11-12.
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8-16 óra között

