2018. június
Gomba Község Önkormányzatának
értesítője
támogatás miatt, illetve a gázártámogatás
kompenzálására biztosítható szociális célú
Önkormányzati összefoglaló
tűzifa
beszerzésének
finanszírozása
céljával érkezett önkormányzatunkhoz. A
A Képviselő-testület az elmúlt két
saját bevételek növekedése valamivel
hónapban is tartott soros és rendkívüli
több, mint 400 ezer forint. A növekedés
üléseket. A munkaterv szerint május 26másik 50 %-a technikai jellegű előirányzat
án és június 21-én hoztak döntéseket a
számbavétel miatt vált szükségessé. A
település képviselő, rendkívüli ülésre
bevételi oldallal párhuzamosan a kiadási
pedig május 10-én és június 13-án került
oldalon is megtörtént a tervadatok
sor. A munkaterv szerinti üléseken
módosítása, melynek eredményeként a
tárgyalt napirendi pontok alapján a
bérjellegű juttatások növekedtek mintegy
Tisztelt
Olvasót
az
alábbiakban
1,5 millió forinttal önkormányzati szinten,
tájékoztatom a fontosabb önkormányzati
illetve a dologi jellegű költségek
ügyekről.
emelkedtek, mint például a szolgáltatások
ellenértékére
tervezett
kiadási
Aki részletesen szeretne tájékozódni a
előirányzatok és a közüzemi díjak
képviselő-testületi döntésekről, úgy az
fedezetét
tartalmazó
tervadatok.
önkormányzat hivatalos honlapjára,
Kiemelhető az elmúlt két hónap
annak községházi aloldalára ellátogatva
(kozseghaza/gomba.hu/kozseghaza)
a
döntéseinek következtében, hogy a
működési célú kiadások terhére (tartalékok
rendelettárban,
a
határozattárban
csökkentésével)
megnövekedett
a
valamennyi
döntést
megismerhet.
felhalmozási célú kiadásokra fordítható
Invitálok azonban mindenkit a honlap
előirányzat összege. 8 millió forintot
községházi
aloldalán
található
meghaladó
értékben
tervez
az
jegyzőkönyvek olvasására vagy az
önkormányzat saját bevételei terhére
üléseken megvitatott előterjesztések
ingatlan vásárlást vagyongazdálkodási
áttekintésére is, hiszen itt nem csak a
megfontolásból, illetve a település
döntéseket, hanem a döntési folyamatokat
területén a középtávú fejlesztési céljainak
is nyomon tudja követni.
megvalósítása érdekében.
Olvasóink számára - akik nyomon követik
az önkormányzat vagyongazdálkodását ismerős az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
32/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelet
időszakonkénti, szükségszerű módosítása
is. Mind májusban, mind júniusban sor
került a vagyonrendelet mellékleteiben
felsorolt önkormányzati törzsvagyon- és
üzleti vagyonelemek pontosítására. A
forgalomképes vagyoni körből törlésre
került a Jókai u. 8. szám alatti ingatlan,
melyet értékesített az önkormányzat,
valamint a Bartók

Helyi jogalkotás
A jogszabályi követelményeknek eleget
téve módosította az elmúlt időszakban két
alkalommal is a Képviselő-testület az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló rendeletét a 11/2018. (V. 25.) és a
16/2018. (VI. 22.) helyi jogszabállyal. Az
elmúlt két hónap alatt a konszolidált
költségvetési főösszeg 4,4 millió forinttal
növekedett. A bevételek tényleges
növekedése
ezen
belül
azonban
megközelítően csak 50 %, ami
foglalkoztatáshoz kapcsolódó központi
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2018. június
miután a fűtésüket nem gázzal oldották
meg –, hogy miként juthatnak hozzá a
márciusban-áprilisban sokak számára
jóváírt 12 ezer forintos gázártámogatásnak
megfelelő juttatáshoz. Számukra a
támogatás
készpénzben
történő
kifizetésére nincs lehetőség. A májusban
kihirdetett önkormányzati rendelet teremt
számukra jogalapot, biztosít lehetőséget
szociális célú tűzifa igénylésére. A
kérelmet a Községházán kell benyújtani.
Az elbírálás szempontjai megegyeznek a
2017-ben hatályos hasonló tartalmú
önkormányzati rendelet jogosultsági
követelményeivel. Az ilyen céllal érkezett
központi támogatás nagyságrendileg 27
erdei köbméter keménylombos tűzifa
felosztására nyújt lehetőséget a képviselőtestület átruházott hatáskörében eljáró
polgármesternek, aki a támogatás
megállapításához javaslatot kérhet a
védőnőtől,
a
családgondozótól,
a
tanyagondnoktól és a jegyzőtől. A téli
fűtésproblémák enyhítését célzó tűzifa
támogatásra az a szociálisan rászorult
személy jogosult, 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). Előnyben kell részesíteni a támogatás
megállapításánál
az
aktív
korúak
ellátására, az időskorúak járadékára, a
települési
támogatásra
jogosultakat,
valamint a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket
nevelő
családokat.
A
polgármester fatüzelésre alkalmas fűtési
lehetőséggel rendelkező háztartásnak
legfeljebb 5 m3 szociális célú tűzifa
biztosítható.

Béla utcát érintő telekalakítás miatti
telekcsere folytán a 497/42 hrsz-ú ingatlan.
A forgalomképtelen vagyoni elemek közül
szintén telekalakítást követően került
törlésre a Bajcsy-Zsilinszky utca végén
lévő 696 hrsz-ú ingatlan, mely 3 önálló
helyrajzi számon került nyilvántartásba
vételre. A három ingatlanból az egyik
magántulajdonba ékelődött terület, melyet
az önkormányzat értékesített. További 4
ingatlan került önkormányzati tulajdonba
törvényi rendelkezés alapján, mely eddig a
Fáy András MGTSZ tulajdonában volt.
Ezek a vagyoni elemek (078, 079/3,
0166/41 és 0264/13 hrsz) kivett művelési
ágú, saját használatú út megnevezésű
területek. A korlátozottan forgalomképes
vagyonelemek
is
gyarapodtak
a
bölcsődének szánt Bajcsy-Zsilinszky utcai
családi ház és hozzá tartozó telek
megvásárlása folytán. Az üzleti vagyon
felsorolása bővült a Rákóczi utca 1. alatti
ingatlannal, valamint egy Dankó utcai
ingatlannal.
Új helyi jogszabályként került kihirdetésre
az egyes helyi közutak forgalmának
szabályozásáról szóló13/2018. (V. 25.)
önkormányzati rendelete. A
szabályozási
tartalmában
megújult
joganyag megtartva a már jól ismert
sebesség- és össztömeg-korlátozásra
kijelölt
övezetek
határait
a
súlykorlátozással érintett utcákra történő
behajtás engedélyezési eljárását új, a
korábbiaktól eltérő formában deklarálja. A
Kenyeres-kerti Krónikás hasábjain ezzel a
témával kiemelten foglalkozom, ezért itt a
részletek ismertetésétől eltekintek.
A 14/2018. (V. 25.)
önkormányzati
rendelet lesz az a helyi jogszabály, mely
keretet biztosít a szociális célú tűzifa
támogatásra
2018-tól
kezdődően.
Olvasóink között bizonyára sokan vannak,
akik az elmúlt hónapokban érdeklődtek –

Módosításra került még az elmúlt
hónapokban az önkormányzat és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról
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szóló 24/2014. (X. 21.) önkormányzati
rendelet is. A módosítás az önkormányzat
társulásainak felsorolását bővíti, illetve a
hatáskör átruházást és a feladatellátáshoz
kapcsolódó
kormányzati
funkciók
felsorolását korrigálja és bővíti a működés
által megkívánt mértékben.

2018. május 10.
Elektronikus árverésen történő részvételre
adott felhatalmazást a Képviselő-testület a
polgármester számára, hogy a gombai
606/3
hrsz-ú
ingatlan
árverésén
5.070.000,- Ft értékhatárig részt vegyen a
licitálásban.
Az
ingatlanra
a
felhatalmazásban meghatározott összeget
meghaladóan licitált más vevő, így az
Iskola utcai ingatlan nem kerülhetett
önkormányzati tulajdonba.

Kormányhivatali ellenőrzés következtében
kellett módosítani a helyi szociális
rendeletet, melyben a kerekítési szabályok
alkalmazásával bruttó módon (vagyis áfa
tartalommal együtt) kell meghatározni a
szociális étkeztetést igénybevevők által
fizetendő intézményi térítési díj összegét.
A 2018. július 1-től hatályos, szociális
igazgatás helyi szabályairól, valamint a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátásokról szóló 7/2015.
(II. 07.) önkormányzati rendelet 25. § (1)
bekezdése alapján a jövőben tehát az
alábbi térítési díjakat kell az ellátottaknak
fizetni, ha az egy főre jutó jövedelem
 nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-át, akkor 185,- Ft a korábbi
bruttó 187,- Ft helyett;
 meghaladja a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %át, de nem haladja meg annak 300 %át, akkor 235,- Ft a korábbi 236,- Ft
helyett;
 meghaladja a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 300 %át, akkor 310,- Ft a korábbi 311,- Ft
helyett.

A település lakossága előtt bizonyára
ismert, hogy az óvoda és községháza
közötti ingatlanon kialakítás alatt van a
tájház, mely ezzel a céllal került
önkormányzati tulajdonba életjáradéki
szerződés
keretében
a
korábbi
tulajdonosoktól, Dobai Viktortól és
feleségétől. Ahhoz, hogy az épület és az
egykori parasztportát megidéző ingatlan
leginkább betölthesse funkcióját, további
szakmai iránymutatás remélhető a
Magyarországi Tájházak Szövetségétől,
melybe az önkormányzat kérte felvételét.
Még a májusi rendkívüli ülés keretében
járult
hozzá
Gomba
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a
gombai 0385, 0388 és 0395 helyrajzi
számú
ingatlanok
térítésmentes
igénybevételéhez
a
Gomba
D-2
kútvezeték, mint bányászati létesítmény
elhelyezése érdekében.
2018. május 24.
A májusi soros ülés a különböző
szakterületek éves beszámolójának adott
teret. Beszámolót készített a szakterületi
tevékenységről
a
Monor
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága.
A
szociális szférából beszámolót nyújtott be
Monori Gondozási Központ a házisegítségnyújtás, valamint a Monor és

A májusi és júniusi képviselő-testületi
munka
során hozott fontosabb tájékoztatások és
döntések összefoglalása
A
képviselő-testület
fontosabb
határozatairól
időrendben
nyújtok
tájékoztatást a Tisztelt Olvasó számára az
alábbiakban:
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Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat Monor Szolgálat a
gombai illetékességi területen folytatott
tevékenységéről. Kapcsolódóan kaptak
tájékoztatást a képviselők a jegyzői
hatáskörbe
tartozó
gyermekvédelmi
feladatok 2017-es adatairól is. A község
egészségügyi alapellátásának 2017. évi
beszámolóit is megvitatta a Képviselőtestület a védőnő, a fogorvos, a háziorvos
és az ügyeleti szolgáltató által benyújtott
dokumentumok alapján.
De
a
polgármesteri hivatali beszámoló is
színezte az elmúlt évre történő
visszatekintés palettáját. A Képviselőtestület valamennyi beszámoló elfogadása
mellett
megköszönte
az
egyes
szakterületeken tevékenykedők előző
esztendei munkáját. Itt is felhívom a
figyelmet, hogy a beszámolók teljes
terjedelemben
megismerhetők
az
önkormányzati honlapon, de ha az
érdeklődők jelzik ilyen irányú igényüket, a
Községházán is rendelkezésre bocsátjuk a
dokumentumokat betekintésre.

május 31-ig terjedő időtartamra ismét Kiss
Tibort választotta meg ügyvezetőként,
továbbá Bóka Józsefet a Felügyelő Bizottság
elnökeként és Pete Leventénét valamint
Rikter
Györgynét
felügyelőbizottsági
tagokként. Az előttünk álló 5 évben a GTÜ
Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgálója
dr. Kardos Barbara lesz.
Vagyongazdálkodást
érintő
döntés
született a gombai 696/2 hrsz-ú ingatlan
értékesítésére, valamint a gombai 55 hrszú ingatlan 2/3-ad tulajdoni hányadának
megvásárlására vonatkozóan is.
2018. június 13.
A júniusban megtartott rendkívüli zárt ülés
keretében egyetlen napirendi pontot
tárgyalt a Képviselő-testület, melyre
bírósági ítélet alapján kellett, hogy sor
kerüljön.
Termőföld
értékesítéshez
kapcsolódó agrárkamarai állásfoglalás
ellen benyújtott kifogás ismételt elbírálása
volt a döntésre előterjesztett javaslat. A
hasonló tárgyú bírósági keresetek alapján
kialakult joggyakorlat – a vonatkozó
törvények mellett – kijelölte azt a szűk
mezsgyét, mely meghatározta a Képviselőtestület mozgásterét, ami alapján a szóban
forgó kifogás elutasítására került sor.

2013. május 30-án alapította az
önkormányzat az egyszemélyes gazdasági
társaságát, a GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft. Sorban az ötödik számviteli szabályok
szerinti beszámolót és közhasznúsági
jelentést nyújtotta be a társaság az alapító
felé elfogadásra.

2018. június 21.

A Képviselő-testület – figyelembe véve a
gazdasági társaság felügyelő bizottságának
véleményét és a könyvvizsgálói jelentést –
a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
évi egyszerűsített beszámolóját 31.830 E
Ft mérlegfőösszeggel, 3.310 E Ft adózott
eredménnyel fogadta el. Ezt követően
került sor a következő ötéves ciklusra
vonatkozóan a GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft.
ügyvezetőjének,
felügyelő
bizottságának
és
könyvvizsgálójának
megválasztására. Az alapítóként eljáró
Képviselő-testület 2018. június 1-től 2013.

A nyári ülésszünet beköszönte előtt tartott
ülésen elfogadták a képviselők a
polgármester által benyújtott, előző
időszakra vonatkozó tájékoztatóját. A
testületi
ülésen
történt
aktuális
rendeletalkotásokat követően elfogadásra
került a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
által benyújtott – januártól májusig terjedő
időszakot átölelő – beszámolója. Az öt
hónap
adatainak
birtokában
megállapítható volt, hogy az üzleti terv
bevételi oldala időarányosan teljesült, a
kiadási oldal valamelyest elmarad az
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időarányostól. A gazdálkodás egésze
biztonságos, a GTÜ Közhasznú Nonprofit
Kft. 1-5. havi teljesítési adatai alapján nem
volt szükség a terv módosítására.
Tájékoztatót fogadott el a Képviselőtestület a Gomba, Petőfi utca 11. szám alatt
működő Civil Nonprofit Kft. 4 éves
működéséről. Emlékeztetem az Olvasót,
hogy a rehabilitációs foglalkoztatást
megvalósító Kft. az indulásakor a
munkahelyteremtésre és foglalkoztatásra
való
tekintettel
önkormányzati
támogatásban részesült. A tájékoztatóból
kiemelhető, hogy a Nonprofit Kft-nek a
2015-től 2017-ig három éves időszakot
átívelő átlagos foglalkoztatási létszáma 28
fő volt, a gombai lakosok átlagos létszáma
pedig
21
fő.
A
megváltozott
munkaképességű foglalkoztatottak aránya
pedig 93-94 % között mozgott. A
foglalkoztatás napi 4 órás munkaidőben,
állandó egyműszakos munkarendben
történik.
Elfogadásra került még az ülés keretében a
Gombai Gólyafészek Óvoda 2018/2019-es
nevelési évének előkészítéséről benyújtott
tájékoztató,
valamint
a
Gombai
Polgármesteri Hivatal igazgatási szünete
is, melyről önálló felhívásban is hírt
adunk.

önkormányzati kezelésben lévő közutakon
– a súlykorlátozást meghaladó össztömegű
gépjárművek helyi közútra történő
behajtásához a közútkezelő (vagyis a helyi
önkormányzat képviselő-testülete által
átruházott hatáskörben a polgármester)
által kiadott behajtási hozzájárulás
szükséges. A szabályozás tartalmilag nem
új, hiszen a korlátozás alá eső utakon
korábban
is
kellett
közútkezelői
hozzájárulást kérni. A feltételrendszer és a
fizetendő díj mértékében hoz a hatályba
lépő helyi rendelet változást. Behajtási
engedély áruszállítás, vagy építési
tevékenység céljából 20 tonnáig kérhető a
rendelet mellékletei szerinti kérelem
nyomtatványon, 20 tonna fölött behajtási
engedély nem adható ki. A díjakról a
következő oldalon található táblázatból
tájékozódhatnak.
Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy
Gomba Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
93/2018. (VI. 21.) határozat
értelmében
2018. évben a Gombai
Polgármesteri Hivatal igazgatási
szünetének időtartama
2018. július 16-tól 2018. július 27-ig
került meghatározásra.

Tájékoztató az egyes helyi közutak
forgalmának szabályozásáról szóló 13/2018.
(V. 22.) önkormányzati rendeletről
Amint az a Tisztelt Olvasó előtt bizonyára
ismert a település területén több utca
tartozik lakó-pihenő övezeti besorolásba,
valamint több utca közútjának védelme
érdekében került elrendelésre össztömegkorlátozás, a behajtó járművek részére. A
korábbi önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezésével 2018. július 1-én lép
hatályba az új szabályozás. A közlekedési
táblával is jelölt övezeti besorolások és
korlátozások érvényben tartása mellett a
jövőben a súlykorlátozással terhelt

Az igazgatási szünet ideje alatt
csak gombán történt halálesetek
anyakönyvezésének ügyintézésére
van lehetőség
a +3629/633-063-as telefonszámon.
Kósa Erzsébet Anikó jegyző
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Tájékoztató az egyes helyi közutak forgalmának szabályozásáról szóló 13/2018. (V. 22.)
önkormányzati rendelet díjtételeiről

Kedves gombaiak és kedves érintettek:
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak,
akik
segítségével,
színvonalas
előadásával,
tombola
felajánlásával és nézőtéri részvételével
hozzájárult a Gombai Őszirózsa Nyugdíjas
Klub Egyesület 2018. május 12-én
megrendezett jótékonysági délutánjához.
A felsorolástól szeretnék eltekinteni, mivel
mindenkit nagyra értékelünk és nagyra
becsülünk. Azonban nem lenne szerencsés
bárkit kifelejteni.
Még egyszer köszönöm: a magam és a klub
minden tagja nevében:
Lendérné Dományi Margit
elnök
Gomba, 2018. május 13.
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Programajánló

Tavaly tartott Nyárbúcsúztató esték
programsorozat sikerét látva, idén is érdekes és
értékes programokra hívjuk Önöket augusztus
utolsó teljes hetében.
Augusztus 20. hétfő
Államalapítás ünnepe

Augusztus 21. keddtől - augusztus 23. csütörtökig
változatos esti programok a Kenyeres-kertben és környékén
(kertmozi és a többi)

Augusztus 24. péntek este
Retroleum és Old Boys koncertek a Kenyeres-kertben

Augusztus 25. szombat
Nyárbúcsúztató főzőversennyel, bábelőadással, lovasbemutatóval és
néptánccal, valamint egy népzenei/világzenei koncerttel
A részletes programot keresse a következő hónaptól
a plakátokon és az interneten!
Számítunk Önökre rendezvényeinken, Önök is számoljanak az időpontokkal!
Gomba Község Önkormányzata
Kenyeres-kerti Krónikás – Gomba Község Önkormányzatának időszakos kiadványa
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