2018. április
Gomba Község Önkormányzatának
értesítője
költségvetési
főösszeg
pedig
403.503.458,- Ft. Az előirányzatokban a
Önkormányzati összefoglaló
legjelentősebb változást a 2017. december
végén érkezett 10.000.000,- Ft-os
támogatás eredményezte, melyet települési
A Képviselő-testület 2018. február és
önkormányzatunk a bölcsőde ez évi
március hónapban is megtartotta soros
kialakításához
kapott
központi
ülését. Április 6-án rendkívüli ülésen
finanszírozásként. A előző esztendő
döntött halaszthatatlan ügyekben. Az
tervszámaiban
az
utolsó
üléseken tárgyalt napirendi pontok
rendeletmódosítással rögzített adatok
alapján a Tisztelt Olvasót az alábbiakban
fognak alapot szolgáltatni a 2017. évi
tájékoztatom a fontosabb önkormányzati
költségvetési beszámolóban a különböző
ügyekről.
teljesítési arányszámok számításához.
Aki részletesen szeretne tájékozódni a
képviselő-testületi döntésekről, úgy az
2018. március 22.
önkormányzat hivatalos honlapjára,
A márciusi ülésen már a 2018. évi
annak községházi aloldalára ellátogatva
(kozseghaza/gomba.hu) a rendelettárban,
költségvetési rendelet előirányzatainak
módosítására került sor, hiszen a
a határozattárban valamennyi döntést
gazdálkodási tevékenység megkívánja a
megismerhet.
Invitálok
azonban
tervadatok folyamatos korrekcióját az év
mindenkit a honlap községházi aloldalán
során felmerülő változások miatt. A
található jegyzőkönyvek olvasására vagy
bevételi előirányzati adatok növekedését
az üléseken megvitatott előterjesztések
több kisebb változás mellett leginkább a
áttekintésére is, hiszen itt nem csak a
Bercsényi
utca
32.
szám alatti
döntéseket, hanem a döntési folyamatokat
önkormányzati ingatlan értékesítéséből
is nyomon tudja követni.
számba vehető 2,6 millió forintos bevétel
eredményezte,
valamint
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó
Helyi jogalkotás
bérköltség támogatás 2,8 millió forintot
meghaladó értékkel. A bevételi és kiadási
főösszeg közel 517 millió forintról
2018. február 22.
valamivel több, mint 525 millió forintra
A 7/2018. (II. 23.) önkormányzati
növekedett. Ha ebből az értékből levonjuk
rendelettel került sor a 2017. évi
az óvodának és hivatalnak átadott
költségvetési rendelet előirányzatainak
intézményfinanszírozás összegét, akkor az
utolsó
módosítására.
A módosítást
ún.
konszolidált
önkormányzati
követően az összesített bevétel és kiadás
költségvetési főösszeg 370 millió
tervszáma
548.735.898
Ft-on,
a
forintban állapítható meg. 103 millió forint
konszolidált bevételi és kiadási tervadat
az óvoda, 60 millió forint a hivatal
önkormányzati szinten 409.117.416 Ft-on
gazdálkodását és működését hivatott
került rögzítésre. Ezen belül az intézményi
biztosítani. Az önkormányzat intézményi
költségvetésekben az óvoda főösszege
költségvetésének főösszege 207 millió
93.566.370,-, Ft, a hivatalé 51.666.070,forint - amely a településen felmerülő
Ft,
az
önkormányzati
intézményi
önkormányzati feladatellátást hivatott
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finanszírozni. Ebből a felhalmozási célú
(vagyis beruházási és felújítási) kiadás
közel 50 millió forintban határozható meg
a márciusi adatok szerint.

adatok alapján döntött a Képviselő-testület
arról, hogy GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft. 2017. évi fel nem használt működési
támogatásait
2018.
évi
működési
támogatássá átminősíti.
Jóváhagyták a képviselők a Gombai
Gólyafészek Óvoda az óvodai beíratásra
javasolt időpontokat. Ennek értelmében
május 2-án, 3-án és 4-én reggel 8 órától 16
óráig lehet beíratni az óvodás kort elérő
gyermekeket a nevelési intézménybe. Az
intézményvezető ehhez a döntéshez
kapcsolódóan az önkormányzat hivatalos
honlapján hirdetményben hívja fel az
érintettek
figyelmét
a
beíratással
kapcsolatos tudnivalókról.

A februári és márciusi képviselő-testületi
munka
során hozott fontosabb tájékoztatások és
döntések összefoglalása
A februári ülés keretében számolt be a
polgármester a képviselők által elfogadott
tájékoztatóban arról, hogy Dr. Baksa
Brigitta (főiskolai docens), az alkalmazott
néprajz és néprajzoktatás szakértőjének
segítségével áttekintették a tájházhoz
gyűjtött
tárgyakat
és
a
tájház
átalakításának jelenlegi állását és tervezett
folyamatát. A hasznos tanácsok mellett
sok dicséretet könyvelhetett el az
önkormányzat
az
eddig
elvégzett
munkáért.

Vételi ajánlat alapján született döntés
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan
értékesítéséről. Ahogy azt már a
költségvetési rendelet módosításáról szóló
híradás tartalmazza, a Bercsényi utca 32.
szám alatti ingatlan került 2,6 millió
forintos eladási áron értékesítésre.
Információink szerint a vevő építkezni
szándékozik a területen.

A
Képviselő-testület
februárban
előzetesen
véleményezte
a
GTÜ
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 évi üzleti
tervét, melynek elfogadására a márciusi
ülésen került sor. A testületi tárgyalásra
készült előterjesztés rögzíti többek között
azt is, hogy az előzetes tervek az akkor
érvényben lévő közszolgáltatási szerződés
alapján készültek, de az önkormányzati
költségvetés
már
egyes
feladatok
többletfinanszírozását tartalmazza, mely
éves szinten 524 E Ft többletet jelent. A
tényadatok alapján 4 millió forint cél
szerinti eredmény ígérkezik, amelyről az
önkormányzat rendelkezik, mint fel nem
használt támogatás. Megállapításra került,
hogy amennyiben az önkormányzat a
korábbi év fel nem használt támogatását
átcsoportosítja a tárgyévre, akkor a
gazdasági társaság 2018-as további
finanszírozási igénye – a 2017-es cél
szerinti
tevékenység
előzetes
eredményével számolva – már nem éri el
az egymillió forintot. A megállapítható

A Képviselő-testület kinyilvánította azon
szándékát, hogy a helyi népzenei gyűjtés
CD-n történő kiadására a Gombai
Rozmaring Hagyományőrző Egyesület
által benyújtandó és nyertes pályázathoz a
végrehajtása
során
együttműködési
megállapodás keretében 750 E Ft
támogatást nyújt a pályázathoz szükséges,
Egyesület által biztosítandó önerő
fedezeteként az adott évi költségvetésében.
A
márciusi
ülésre
készített
előterjesztésben tájékoztatást nyújtott a
polgármester arról is, hogy az 1717/2017.
Korm.
határozatban
megkapott
járdaépítési támogatás felhasználásának
tervezésében a római katolikus templom
lépcsőjének átalakításáról egyeztetett az
egyházmegyei főépítésszel. A tervezett
járda kiemelt szegéllyel készülne a
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templom előtti szakaszon, ezáltal a már
jelenleg is mélyen lévő lépcsőkar
rövidítésére van szükség, amelyre
együttesen kértek ajánlatot egy szakértő
monori kivitelezőtől.
Arról az örömteli hírről is értesültek
márciusban a képviselők, hogy a 36. számú
Magyar Közlönyben a 1097/2018 Korm.
határozatban megjelent Gomba Község
Önkormányzatának
óvodafejlesztési
kormányzati
támogatása.
A
belügyminisztérium, azon belül az
önkormányzati államtitkárság szerepe
jelentős a pályázati rendszerben sikertelen
támogatási próbálkozások után. A 2005-ös
óvodabővítés hiányosságait orvosolni kész
jelenlegi tervek átgondolt kivitelezése
hosszabb időre működőképessé teheti az
óvodai nevelés épületét.
A Kenyeres-kerti Krónikás hasábjain is
megosztom a Tisztelt Olvasóval, hogy a
201/2017. (XII.14.) Kt. határozatnak
megfelelően a Március 15-i ünnepség
keretében átadásra került Balázs Balázs
Gyuláné, született Szabó Irma részére a
Gomba Község Díszpolgára cím. Az
ünnepi
megemlékezésen
a
rendezvényteremben az általános iskola V.
évfolyamának műsorában debütált az új
beépített videotechnika, amelyet a
stúdióból lehet vezérelni.

vételáron megvásárolta a vonatkozó
határozat alapján az önkormányzat a
Papárkában lévő 95 hrsz-ú ingatlant a
tulajdonosoktól.

Szintén március 22-én született döntés
arról, hogy – nem teljesen lefedve azt a
felújítási igényt, melyet a két utca
indokolna – a Képviselő-testület 40 millió
forintos pályázati támogatási igénnyel
fordul a támogató felé a Völgy utca teljes
szakaszának, illetve a vízelvezetéssel
javítandó Szőke Ferenc utcai szakasznak a
felújítása érdekében. A 40 millió forintos
támogatási igény 5 %-os önerőt igényel,
melyet az általános tartalék terhére
terveznek biztosítani a döntéshozók.

2018. április 6.

A Gomba, Jókai u. 8. szám alatti ingatlanra
érkezett vételi ajánlat alapján döntöttek a
képviselők az ingatlan értékesítéséről az
ott lakó bérlő javára. A vételi opciót
tartalmazó bérleti szerződésben rögzítettek
szerint az ingatlan értékesítési ára
8.235.000,forintban
került
meghatározásra,
melybe
a
bérleti
jogviszony időtartama alatt befizetett
bérleti díjakból 1.466.000,- forint került
beszámításra.
A márciusi ülésen hozott döntés
értelmében megkereséssel fordultunk
Bénye Község Önkormányzatához, hogy
tovább ne késlekedve április 30-ig
foglaljanak
állást
a
közigazgatási
határrendezést
előkészítő
bizottság
előzetes megállapodási tervezetéről. A
megegyezés érdekében a gombai testület
megkereséssel fordul a Bénye, Fő utcai
ingatlanokat
terhelő
olvadékés
csapadékvíz elvezetés érdekében a
lakóterülettel határos mezőgazdasági
szántók tulajdonosai/használó felé felszíni
vízrendezési feladatok ellátása érekében.

A rendkívüli ülés legfontosabb döntése
egy újabb – Szőke Ferenc utcai –
útfelújítást célzó pályázat előkészítésére
adott felhatalmazás volt. Ekkor került sor a
Néphagyományőrző Óvodapedagógusok
Egyesületének Gombán szervezett XX.
tavaszi találkozójához a költségvetési
fedezet biztosítására is, hiszen a benyújtott
támogatási igényt a Bethlen Gábor
Alapkezelő
Zrt.
forráshiányra
hivatkozással elutasította.

Örömmel adhatunk hírt arról is, hogy
valamivel több, mint 100 ezer forintos

Kósa Erzsébet Anikó jegyző
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Képes beszámoló a Tájházról

A Tájház a nyár folyamán előzetes egyeztetés alapján látogatható.
Érdeklődni lehet Benkő Szilviánál a +3629/433-927 telefonszámon.
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Programajánló

Gombaiaknak belépés féláron!
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Programajánló

A Go mb ai Gól yaf észek Ó vod a
f en n ál l ásán ak
70. évf ord u l ója al kal máb ól
e ml ék táb l a el h el ye zésre k e rü l sor
2018. má ju s 18 -án , p én tek en , az óvod a u d varán
Program:
1500 – 1600 Az óvodai csoportszobák, fotókiállítás megtekintése majd
gyülekező
1600 – 1700 Óvodásaink és régi óvodásaink műsora
1700 – 1800 Emléktábla avatás
1800 órától az Óvoda dolgozóinak tréfás meséje a Rendezvényházban
valamint a
Gombai Históriák
településtörténeti könyvsorozat
V. kiadványának
bemutatója és dedikálás a

A jubileumi rendezvényre tisztelettel várjuk a falu érdeklődőit!
Tóthné Szegedi Judit, intézményvezető
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Programajánló

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából
az elszakított területen élő magyarok előadásában a
„
”
című műsort tekinthetnek meg
2018. június 1-én, pénteken 19 órai kezdettel
a Rendezvényházban.
/2217 Gomba, Kossuth tér 21./
A rendezvény látogatása ingyenes.
A megemlékezés után közös vacsorát tervezünk a
fellépőkkel, amely vacsorára a jegyek 1500 Ft/db áron
válthatóak a
Dalárda Egyesületnél (+36 20 852 3202)
2018. május 25-ig.
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