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Gomba Község Önkormányzatának
értesítője
Tisztelt Olvasó!
Önkormányzati összefoglaló
Néhány nap múlva vége a 2017-es
esztendőnek, ilyentájt számot szoktunk
vetni magunkban a mögöttünk hagyott
időről. Az önkormányzati működésről
ugyanígy elgondolkodva ki lehet jelenteni
mindazt, amit talán jövő tavasszal
számokkal
alátámasztva
is
megerősíthetünk: nehéz költségvetési
keretek között is sikerült működtetni a
falut.

A
Képviselő-testület
az
elmúlt
időszakban munkaterv szerint soros ülést
tartott szeptember 28-án, október 26-án és
november 23-án, de nagyon friss hírként
tudok számot adni a december 14-i ülés
döntéseiről is. A soros ülések mellett
rendkívüli ülést is össze kellett hívni a
polgármesternek
két
alkalommal
(szeptember 21-én és november 8-án) a
közigazgatásban oly fontos határidők
betartása miatt, és a pályázatok
benyújtása előtt a sikeres fejlesztések
érdekében.

Nehéz, mert az év elején a szűkös községi
pénztárca miatt számos juttatást meg
kellett vonnia a Képviselő-testületnek és
márciusban, valamint májusban újabb
adóbevételi csökkenéssel kellett számolnia
a település költségvetésének. A bevételkiesés mintegy felét fedezte az a rendkívüli
állami támogatás, amelyet augusztusban
megkapott az önkormányzat.

Az elmúlt 4 hónap alatt összesen 18
önkormányzati rendeletet alkottak meg a
képviselők és több mint 70 határozatot
hoztak.
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.

A nehézségek ellenére működni tudott az
összes önkormányzati létesítmény, nem
szenvedett csorbát egyetlen rendezvény
sem. Ebben legnagyobb érdeme az
önkormányzati dolgozóknak van, Nekik
gratulálok az idei teljesítményükhöz.
Több örömteli eseményről is be tudtunk
már számolni e lap hasábjain, de jó újra
megemlíteni, hogy idén külsőleg is
megújulhatott
az
egészségház,
újjáépíthettük a papárkai Tündérlépcsőt,
újraavattuk régi helyén az első
világháborús emlékművet, megkezdtük a
tájház
kialakítását
és
régi
kötelességünknek teljesítéseként három
könyvet is kiadtunk a faluról.

Helyi jogalkotás
Szeptember
A nyári ülés-szünetet követően először a
költségvetési rendelet módosítására került sor,
melyet az ún. köztisztasági rendelet módosítása
követett. Ebben a helyi jogszabályban az
ingatlanok előtt húzódó közterületekhez
kapcsolódó
kötelezettségek
kerültek
pontosításra.

A munka mellett a pihenésre is kell időt
szánnunk, így szeretettel és tisztelettel
kívánok az év végi pihenéshez áldott
ünnepeket és boldog újesztendőt.
Lehota Vilmos, polgármester
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A rendelet pontosított előírásai alapján az
ingatlan tulajdonosa, használója köteles
gondoskodnia ház, vagy telek előtti, saroktelek
esetén az ingatlant körülvevő, két utcára nyíló
telek esetén minkét járdaszakasz és a zöldsáv
teljes
területének
tisztán
tartásáról,
gyomtalanításáról, továbbá a beépített és
beépítetlen telkek folyamatos tisztán-tartásáról,
gyommentesítéséről.
Ennek az előírásnak a megsértését minősítette a
Képviselő-testület
közösségellenes
magatartásnak, és emelte be szankcionálható
magatartásformák
közé
a
következő
rendeletének megalkotásával.
A szeptemberi ülés utolsó önkormányzati
rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíj
jogosultsági
feltételeit változtatta meg. A pályázók számára
kedvező módosítás az egy főre jutó nettó
jövedelemhatárt a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 375 %-ára emelte, a
megállapítható havi ösztöndíj összegét pedig
8.000,- forintra.
Október
Elsőként a hulladékgazdálkodási rendelet
módosítására került sor, melyet a Duna-Tisza
közi
Hulladékgazdálkodási
és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz
történő csatlakozásunk indokolt.
A következő rendeletalkotás az önkormányzat
2017.
évi
költségvetésében
rögzített
tervadatokat aktualizálta. A számadatok
ismertetésétől itt is eltekintek, hiszen ma már a
decemberi utolsó módosítás előirányzatai a
mérvadóak.
A hónap harmadik rendelete a településképi
bejelentési eljárás alaprendeletébe ágyazott
reklámozási tevékenység szabályozása volt. A
rendeletalkotást törvény írta elő a Képviselőtestület számára, de hatályát fogja veszíteni az
esztendő végén, mert előírásai egy egységes
joganyagban élnek majd tovább 2018. január 1től.
Az október havi jogalkotás zárásaként a testület
átruházott hatásköreinek lajstromát frissítette
fel az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet módosítása.

A hónap másik rendelete a szociális ellátásokra
fókuszált, amikor a köznyelven születési
támogatásként ismert települési támogatás
összegét 30.000,- Ft-ról 50.000,- Ft-ra emelte
gyermekenként, továbbá a jogosultság
feltételeként szabott jövedelemhatárt itt is
megemelte egyedül élő kérelmező esetén az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %áig, családban élő kérelmező esetén az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 400 %-áig.
További változás a helyi szociális rendeletben,
hogy betegség esetén, vagy gyógyszerek
beszerzéséhez történő hozzájárulás céljából
akkor adható támogatás, ha az egy főre jutó
havi nettó jövedelem egyedül élő kérelmező
esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 250 %-át, családban élő kérelmező
esetén az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 200 %-át nem haladja meg és a
betegség miatt felmerülő igazolt kiadás, vagy a
háziorvos/szakorvos által felírt vagy javasolt,
igazolt gyógyszerköltség eléri az egy főre jutó
havi nettó jövedelem 20 %-át.
December
E hónapban volt az önkormányzati
rendeletalkotás dömpingje.
A
2017.
évi
költségvetési
rendelet
módosításával az összesített költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatának egyenlege
az eredeti 508.683.522 Ft-tal szemben 531 836
692 Ft-ra változott. A Polgármesteri Hivatal a
módosított tervadatok szerint 43.180.816 Ft
helyett 52 668 906 Ft-ból, a Gólyafészek
Óvoda 90.674.000 Ft helyett 93 417 035 Ft-ból
gazdálkodhatott az esztendő során. A bevételek
növekedését sikeres pályázatok támogatási
összege,
valamint
a
bérköltségek
kompenzálására
érkezett
központi
finanszírozás eredményezte.
A lakosság teljes körét fogja érinteni az a
rendeletmódosítás, mely a helyi adók mértékét
növeli és adóalanyként határozza meg törvényi
felhatalmazás alapján a gazdasági célú
reklámok reklámhordozóinak tulajdonosát.
Felmerülhet a kérdés a Tisztelt Olvasóban,
hogy miért volt erre szükség? Ezért a döntés
indoklását is idézem az adórendelet
módosítására vonatkozó előterjesztésből a
továbbiakban.

November
Ahogy az előző hónapok során, novemberben
is módosításra kerültek a költségvetési
irányszámok.

Az elmúlt 9 évben a Képviselő-testület – az
üdülőterület építményadójára kiterjedő, 20132
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as kisebb korrekciótól eltekintve - nem
változtatta
meg
az
alaprendeletben
meghatározott adómértékeket. Ezért a közel
egy évtized elteltével célszerű volt az
önkormányzati rendelet felülvizsgálata, és az
elmúlt időszak inflációjára tekintettel a 9 éve
alkalmazott
adómértékek
emelése.
A
következő
esztendőtől
kezdődően
az
építményadó 70,- forintos adómértéke 80,forintra, a telekadó 3,- forintos adómértéke
pedig 4,- forintra fog emelkedni.
Új
kötelezettség lesz a módosító rendelet alapján a
reklámhordozók után fizetendő adó. A helyi
adókról szóló törvény - az építményadóra
vonatkozó szabályozás keretében - előírja,
hogy
„adóköteles
az
önkormányzat
illetékességi területén lévő ingatlanon
elhelyezett, a településkép védelméről szóló
törvény szerinti reklámhordozó”. Amennyiben
a
reklámhordozó
reklámközzétételre
használható felülete nem haladja meg a 3 m2-t
az adó mértéke 0 Ft, ha a felület nagyobb, mint
3 m2, az adó mértéke négyzetméterenként
6.000,- Ft lesz.
Tartalmi változást nem eredményezett a helyi
közutak forgalmáról szóló rendelet módosítása,
mert csak magasabb szintű jogszabály
változását követi. Továbbra is ugyan úgy
behajtási engedélyt kell kérni az össztömegkorlátozással érintett utcákba, ha a jármű súlya
meghaladja a korlátozásban meghatározott
össztömeget.
Az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatának módosítása technikai jellegű
volt, a mellékletben kellett a gazdálkodási
feladatok ellátásához szükséges egy további
tevékenységi kört megjeleníteni.
A vagyonrendelet módosítása az önkormányzat
üzleti vagyonának módosulását rögzítette az
ingatlanvásárlásokat,
valamint
telekértékesítéseket követően.
Új szabályozást léptet életbe a közterületi
szeszesital fogyasztás tilalmáról szóló rendelet.
Hatályba lépését követően – a rendezvények és
azok helyszínének kivételével – nem lehet majd
Gombán
a
közterületeken
szeszesitalt
fogyasztani. Az életbe lépő szabályok
betartatását a közösségellenes magatartásokat
leíró és azok szankcióit meghatározó
önkormányzati rendelet hivatott biztosítani a
jövőben.

Szintén az év utolsó hónapjában került
megalkotásra a településképi rendelet is. Erről
a
szabályozásról
az
érdeklődők
az
augusztusban megtartott lakossági fórumon
tájékozódhattak már. November közepétől a
rendelettervezet
mindenki
számára
megismerhető
volt
a
községháza
hirdetőtábláján, de az önkormányzat hivatalos
honlapján is. Sajnos az előkészítés, és
partnerségi egyeztetés időszakában egyetlen
lakossági vélemény sem érkezett a tervezethez,
így a rendeletalkotás során a szakmai
véleményezés volt a döntő. A településképi
rendelet megalkotása jogalkotási kötelezettsége
volt az önkormányzatnak. A településképi
rendelet a „Hogyan lehet építeni?” kérdésre ad
egyértelmű és egyszerű válaszokat. A vele
jogszabályi
hierarchiát
tekintve
mellérendeltségi viszonyban álló helyi építési
szabályzat a „Hová, mit és mekkorát lehet
építeni?” kérdésre tartalmaz szabályokat. A két
rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése
eltérő, a településképi rendelet keretezi a helyi
építési szabályzatot, hiszen egyes tartalmi
elemek tekintetében a településképi rendelet
irányadó előírásokat fogalmaz meg a HÉSZ
számára.
A Képviselő-testületi munka
során hozott fontosabb döntések összefoglalása
Szeptember
A szeptemberi határozatok közül az óvoda
2016/2017-es nevelési évére vonatkozó
beszámolót emelem ki elsőként, melyet a
Képviselő-testület elfogadott. A Gombai
Gólyafészek Óvodában folyó nevelési munka
sikeréhez 11 óvodapedagógus, 2 pedagógiai
asszisztens, 5 szakképzett dajka, 1 óvodatitkár,
1 konyhai dolgozó teljes munkaidőben, és 1
takarító részmunkaidőben járult hozzá. 2016
szeptemberében 116 kisgyermek kezdte meg az
óvodai évet, de létszámuk a nevelési év végére
125 főre nőtt.
A szeptemberi döntések közül, általam kiemelt
óvodai
beszámoló
elfogadásán
kívül
határozatot hozott a Képviselő-testület egyebek
mellett
- a polgármester előző időszak történéseire
vonatkozó tájékoztatójának elfogadásáról,
- a hivatali szakember utánpótlás biztosítása
érdekében támogatott foglalkoztatásról,
3
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- a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-nek az év
első
nyolc
hónapjára
vonatkozóan
benyújtott tájékoztatójának elfogadásáról,
- a szomszédos település óvodájával történő
együttműködés kezdeményezéséről annak
érdekében, hogy a jövő évi nyári takarítási
szünet alatt is folyamatosan biztosított
legyen az óvodai ellátás valamennyi igénylő
számára,
- az aktuális negyedéves falubejárás
tapasztalatairól
készült
tájékoztató
elfogadásáról,
- a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez
történő csatlakozásról,
- magántulajdonba ékelődött önkormányzati
ingatlanrész értékesítéséről, továbbá a
Bercsényi utca végén lévő új kialakítású
építési telek értékesítéséről a meghirdetett
vételáron.
Tiltakozást is megfogalmazott a Képviselőtestület a Pátria Takarékszövetkezet Gombai
Fiókjának bezárása miatt, melyet eljuttattunk a
döntést hozó takarékszövetkezeti vezetés
mellett a postaügyért és a pénzügyi
szolgáltatásokért felelős kormánybiztos, illetve
a Magyar Nemzeti Bank illetékese részére is.

szabályzatot. Az arányos közteherviselés elve
megköveteli, hogy valamennyi víziközműhálózatra utólag csatlakozó fogyasztó is
megfizesse a közmű létesítésekor egy
érdekeltségi egységre számított költséget,
amely közművenként és területenként eltérő
lehet (például a felsőfarkasdi vízhálózat
esetében már nulla forint). E szabályzat alapján
tud az önkormányzat lehetőséget biztosítani a
közművesítési hozzájárulás kamatmentes
részletekben történő megfizetésére.
Az októberi, általam kiemelt határozaton kívül
határozatot hozott a Képviselő-testület egyebek
mellett
- a Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati
ingatlan
bérlő
részére
történő
értékesítésének feltételeiről, amennyiben
2018. februárjáig arra sor kerülhet;
ellenkező
esetben
az
ingatlan
értékesítésének
meghirdetésére
vonatkozóan,
- egy szociális diagnózis elkészíttetéséről,
mely a felsőfarkasdi településrészen lévő
lakosság
életminőségének
javítását
szolgálja; a Monor és Térsége Integrált
Család-és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálattal kötött megállapodás értelmében
a hátrányos helyzetű családok/személyek
feltérképezése, szociális diagnózis és
szociális térkép fog elkészülni a megfelelő
szociális beavatkozások elvégzése és a
Szolgálat
jogkörén
kívüli
szociális
beavatkozások kezdeményezése érdekében.
- meghatározásra került az az összeg, melyet
ebben az esztendőben az önkormányzat a
Gombai Református Egyházközség részére
biztosítani tud az iskola működtetésének
támogatásához. A 2017-es finanszírozás
ebben az évben jubileumi jutalomban
részesülő iskolai dolgozók önkormányzati
fenntartási időszakra jutó időarányos
részének fedezetét hivatott biztosítani, mely
a teljesítési adatok alapján 1,3 millió forint
volt,
- kezdeményezésre került a Dobai Viktorné
hagyatéka útján Magyar Állam tulajdonában
lévő elektromos meghajtású moped és
MÓRA típusú gáztűzhely ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása; az
ingóságokat a Képviselő-testület szociális
célú felhasználással mozgáskorlátozott
személy közlekedésének megkönnyítésére

Szeptember 21-én rendkívüli ülést is tartott a
Képviselő-testület, melynek összehívását a
hulladékgazdálkodási társulás létrehozása
mellett a mini bölcsőde létesítése érdekében
benyújtható rövid határidő indokolt. Terveink
szerint egy üresen álló családi házban kerülhet
– benyújtott pályázatunk támogatása esetén –
mini bölcsőde kialakítására sor 2018-ban a
Bajcsy-Zsilinszky utcában. 10 millió forintos
támogatási igény mellé 600 ezer forintos önerő
biztosításáról hoztak pozitív döntést a
képviselők. E sorok írásakor azonban még
nincs tudomásunk a benyújtott pályázat
elbírálásának eredményéről.
Október
Az októberi döntések közül mindenképpen
célszerűnek tartom kiemelni az ivóvíz- és
szennyvízcsatorna-hálózatra történő utólagos
rákötések esetén fizetendő közművesítési
hozzájárulás tárgykörének szabályozását.
Határozattal fogadta el a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közmű
hálózatokhoz történő utólagos csatlakozás
engedélyezésének
feltételeiről
szóló
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és rászoruló család életminőség-javításra
kívánja felhasználni,
újabb telekértékesítésről született döntés a
Bercsényi utca végén lévő önkormányzati
telkek közül, ezúttal az utolsó előtti telekre
érkezett vételi ajánlatot fogadták el a
képviselők 3.364.200,- forintos vételáron,
ajándékozás útján került az önkormányzat
tulajdonába a Szemere Huba utcában egy
ingatlan 24/160-ad része Fűri Károlyné volt
tulajdonos szándékának megvalósításaként,
elbirtoklási eljárás megindítását határozták
el a képviselők Papárkában olyan ingatlanok
tekintetében, melyet az önkormányzat
másfél évtizede sajátjaként használ,
vételi ajánlat megtételéről is határozatot
hozott a Képviselő-testület a gombai 95, 96
és 143 hrsz-ú ingatlanokra, melyek szintén a
község papárkai részén vannak.

december 27-től 2017. december 29-ig csak
a halaszthatatlan ügyek intézése érdekében
tartanak telefonos ügyeletet a kolléganők,
erről azonban hirdetménnyel is tájékoztatjuk
a lakosságot.
December
Az év utolsó ülése – amint arról beszámoltam
– a rendeletalkotás jegyében zajlott. Az
egyéb döntések közül ebben a hónapban
megemlíthető, hogy
- elfogadásra került a Képviselő-testület
következő esztendőre tervezett feladatait
keretbe foglaló munkaterv,
- elfogadták képviselőink a kiemelt- és
támogatott rendezvények jegyzékét, mely
alapján
az
egyes
rendezvényekhez
kapcsolódó kiadások válnak tervezhetővé a
következő év költségvetésében,
- jóváhagyásra került a IV. negyedévi
falubejárás
tapasztalatait
összefoglaló
tájékoztató, melyből általános problémaként
lehet kiemelni a sorozatos áramszüneteket
okozó elektromos hálózatba benyúló fák
listáját; e platformon is kiemelem a felelős
ebtartásra
vonatkozó
szabályok
betartásának a fontosságát, hiszen az
ebtartók kötelessége megakadályozni, hogy
a kutyák ne tudjanak az ingatlanról
kiszabadulni a közterületre, de legalább
ugyanilyen fontos lenne, hogy a gépjármű
tulajdonosok figyelemmel legyenek a
forgalomból
kivont
gépjárművek
közterületen történő tárolásának a tilalmára.
- egy döntés apropóján hívom még fel
a figyelmet arra, hogy közútkezelői
hozzájárulást kell kérni a Képviselőtestülettől minden olyan esetben, amikor az
ingatlan tulajdonosa önkormányzati úthoz
tartozó híd- vagy áteresz építést kíván
megvalósítani.

November
A hónap döntései közül kiemelhető, hogy
felhívással él az önkormányzat a gombai
vállalkozók felé, amelyben felkínálja annak
lehetőségét, hogy segítséget nyújt a vállalkozói
kör tagjai közötti kapcsolati háló létrehozására,
a vállalkozók közötti információáramlás
elősegítésére, valamint igény esetén segítséget
nyújt és székhelyet biztosít egy - a gombai
vállalkozókat tömörítő - érdekvédelmi
szervezet létrehozásában.
A novemberi soros ülés határozati közül
megemlíthető, hogy
- 2014-ben történt utolsó alkalommal sor
bérleti díj emelésre, ezért úgy döntöttek a
képviselők, hogy 2018-tól az éves inflációk
követéseként emelik a bérlők által fizetendő
bérleti díjat,
- elfogadta a Képviselő-testület egyrészt az
önkormányzat januártól októberig terjedő
időszakra
vonatkozó
gazdálkodási
tevékenységéről
készült
beszámolót,
valamint az általa alapított GTÜ Közhasznú
Nonprofit Kft. I-X. havi gazdasági
tevékenységéről szóló tájékoztatót is,
- jóváhagyásra került az önkormányzat jövő
évi rendezvényterve is, melyről információt
hordoz a 2018-as települési naptár, amit
minden háztartásba el fogunk juttatni,
- döntés született a karácsony újév közötti
időszakra vonatkozóan a hivatalban
igazgatási
szünet
elrendeléséről
is,

Végezetül engedje meg a Kedves Olvasó,
hogy megragadjam a lehetőséget és áldott
karácsonyt és jó egészségben eltöltött,
eredményes új évet kívánjak Önnek és
szeretteinek!
Kósa Erzsébet Anikó jegyző
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Tisztelt Gombai Polgárok!
Közeledik az év vége, ilyenkor mindannyian megállunk kicsit
és átgondoljuk, mit hozott számunkra az elmúlt esztendő.
Meggyőződésem, hogy községük sikeresen búcsúzhat az
óévtől, a település működése és fejlesztése idén is biztosított
volt.
Mint a térség országgyűlési képviselője, bízom abban, hogy a következő években
is folytatni tudjuk a közösen megkezdett munkát.
Wass Albert mai is időszerű soraival kívánok a település minden lakójának áldott,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, eredményekben gazdag új évet.
„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott szavakkal: „Adjon Isten
boldog újesztendőt!” Mert Isten szándéka üres szavakból nem változik javunkra.
Ha valóban „boldog újesztendőt” várunk, akkor teljesítenünk kell előbb az isteni
parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s szeresd nemzetedet
önmagadnál is jobban!”
Adjon az Úristen erőt, egészséget minden derék magyarnak, és a magyar
szívekben egymás iránt való hűséges szeretetet!”
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő – Fidesz
Önkormányzati Államtitkár
Bizonyára minden Gombán élő ember számára ajándék, ha láthatjuk lakóhelyünket a
televízió képernyőjén. Ebben az évben az országos televízió-csatornák számára két
forgatás alkalmával is sikerült valamit megmutatnunk mindabból, ami számunkra kedves
a településen. Az elsődlegesen gasztronómiai indíttatású Ízörzők című magyar
ismeretterjesztő sorozat készítői október elején jártak itt, a hazai üdülési és szabadidős
lehetőségeket bemutató Hazahúzó című műsor készítői novemberben forgattak falunkban.
Mindkét forgatás alkalmával színes és változatos témákkal vártuk a stábot, amelyből
válogatva állították össze a forgatási napok menetrendjét. Ezúton köszönöm meg a műsor
elkészültében közreműködő valamennyi szereplő és szervező önzetlen és gyors munkáját,
valamint az ételek elkészítéséhez biztosított alapanyagokat.
A Hazahúzó című műsor gombai epizódját leghamarabb 2018 márciusában láthatjuk az
ATV és az ECHO TV műsorán, de az Ízőrzők már idén jelentkeznek a gombai műsorral a
Duna TV-n, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe.
Lehota Vilmos, polgármester

Ízőrzők, Gomba

2017. december 23. szombat reggel 9 óra 2 perc.
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Községi rendezvények 2018-ban!
Január 21. (vasárnap)
Magyar kultúra napja

Augusztus 31-szeptember 2.
(péntek-vasárnap)
Pega Major Hagyományőrző Sport-és Lovas
Egyesület

Február 17. (szombat)
FARÁIAMI
Jótékonysági bál

X. Pega-Pata-Parádé
Szeptember 7. (péntek)
Egészségház
Egészségnap és
Anyatejes Világnapi rendezvény

Március 1. és 3. (csütörtök és szombat)
Pálinkaverseny
Március 24. (szombat)
Gombai Rozmaring Hagyományőrző
Egyesület

Szeptember 30. (vasárnap)
Búcsú

Húsvéti készülődés

Október 1. (hétfő)
Idősek Világnapja

Április
Hímzőkör
10 éves jubileumi kiállítása

Október 13. (szombat)
Szüreti mulatságok

Május 12. (szombat)
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
Jótékonysági délután

November 10. (szombat)
Márton-napi bormustra és libavacsora

Július 7. (szombat)
Dalárda Egyesület
Nótaest

December 5. (szerda)
Mikulásváró

Július 21. (szombat)
Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
Fáy-túra

Pega Major Hagyományőrző Sport-és Lovas
Egyesület

December 6. (csütörtök)
Pega Mikulás

Augusztus 24-25. (péntek, szombat)
Nyárbúcsúztató

December 15. (szombat)
Adventi vásár

Gombai Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint változik,
2017. december 21-22-én technikai szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel;
Technikai szünet ideje alatt, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézés esetén hívható
ügyeleti telefonszám +3629/950-159;
2017. december 27-29-ig téli igazgatási szünet miatt az ügyfélfogadás szünetel;
Az igazgatási szünet időtartama alatt, kizárólag halotti anyakönyvi ügyintézés esetén hívható
ügyeleti telefonszám
2017. december 27-28-án, +3629/433-830;
2017. december 29-én, +3629/633-063;
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Gombai Református Egyházközség ünnepi alkalmai
December 18-23-a között, minden este 6 órától a Gyülekezeti Teremben Bűnbánati
Istentisztelet
December 24. Advent 4. vasárnapja, délelőtt fél 11 – Református Templom
Istentisztelet – Párhuzamosan gyermek – Istentisztelet a Gyülekezeti Teremben
Negyed 12-kor gyertyagyújtás a község főterén elhelyezett adventi koszorún
December 24. vasárnap, este 5 óra – Református Templom
Szentesti Istentisztelet
December 26. Karácsony első napja, délelőtt fél 11 – Református Templom
Úrvacsorás Istentisztelet
Párhuzamosan gyermekfelügyelet a Gyülekezeti Teremben
December 26. Karácsony első napja, délután 3 óra – Gyülekezeti Terem
Istentisztelet
December 26. Karácsony második napja, délelőtt fél 11 – Református Templom
Úrvacsorás Istentisztelet – Legátus szolgálatával
Párhuzamosan gyermekfelügyelet a Gyülekezeti Teremben
December 26. Karácsony második napja, délután 3 óra – Gyülekezeti Terem
Istentisztelet – Legátus szolgálatával
December 28. csütörtök, este 6 óra – Gyülekezeti Terem
Bibliaóra
December 31. vasárnap, délelőtt fél 11 – Református Templom
Istentisztelet - Párhuzamosan gyermek – Istentisztelet a Gyülekezeti Teremben
December 31. vasárnap, este 5 óra – Református Templom
Óévi Istentisztelet
2017. január 1. hétfő, délelőtt fél 11 – Református Templom
Újévi Istentisztelet

Gombai Római Katolikus Egyházközség ünnepi alkalmai
December 24. vasárnap 8 óra – Szentmise
December 24. vasárnap 24 óra – Éjféli szentmise
December 25. hétfő 8 óra – Szentmise
December 31. vasárnap 8 óra – Óévi Szentmise
Január 1. hétfő 11.30 óra – Újévi Szentmise
Áldott, békés ünnepeket kívánunk, mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!
Kenyeres-kerti Krónikás – Gomba Község Önkormányzatának időszakos kiadványa
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