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2018. január 25. Képviselő-testületi rendkívüli ülés
1/2018. (I. 25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek
szerint Soros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtása érdekében
bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyar városokban, és több százezer dollárt oszt
szét ezekben a hetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát.
Gáborjánban sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort, egyúttal szorgalmazza,
hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező,
felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.
Határidő: azonnal
Felelős: Mező Gyula polgármester

2/2018. (I.25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a turisztikai
pályázat beadásra kerüljön. Megbízza Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat beadásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Mező Gyula polgármester

3/2018. (I.25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Gáborján, Arany
János u. 26. szám alatti épületet megvásárolja és a tájház kialakításához pályázatot nyújtson be.
Megbízza Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Mező Gyula polgármester

4/2018. (I.25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a
rendezvényszervezésre és eszközbeszerzésre pályázatot nyújtson be. Megbízza Mező Gyula
polgármestert, hogy a pályázat beadásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Mező Gyula polgármester
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5/2018. (I.25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Gáborjáni
Hagyományőrző Népzenei Együttes pályázatát támogatja és a pályázat önrészét biztosítja.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Mező Gyula polgármester

6/2018. (I.25) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a judó-oktatást
támogatja azzal, hogy a gyermekek szállításáról gondoskodik.
Határidő: Felelős: Mező Gyula polgármester
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2018. február 15. Képviselő-testületi ülés
7/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy az önkormányzat
2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletről beterjesztett javaslatot első
olvasatnak tekinti azzal, hogy a közfoglalkoztatási programok tényadataival átdolgozott
javaslatot újra be kell terjeszteni a képviselő-testület elé.
Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy 2018. március 15-ig újra terjessze elő a 2018. évi
költségvetési rendeletet.
Határidő: 2018. március 15.
Felelős: Mező Gyula polgármester

8/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete – Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §. (2) bekezdésében és 91. §. b.)
pontjában foglaltakra figyelemmel – hozzájárul az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató
Társulása Önkormányzati Társulás 2018. április 30. napjával történő megszüntetéséhez, ezért
az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt „Megszüntető megállapodás az
Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntetéséről” szóló okiratot
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás megszüntetéséről szóló
megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.
1. sz.melléklet
MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS
az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntetéséről

Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása tagjai:
Gáborján Község Önkormányzata (4122 Gáborján Fő utca 106.), képviseli: Mező Gyula
polgármester,
Hencida Község Önkormányzata (4123 Hencida Kossuth Tér 1.) képviseli Szémán László
polgármester,
Váncsod Községi Önkormányzat (4119 Váncsod Kossuth utca 42.) képviseli Szalay Csaba
polgármester,
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban
foglalt felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 88. § (2) bekezdése szerint – képviselő-testületeik
minősített többséggel hozott döntései alapján – megállapodnak, hogy az Önkormányzatok
Kommunális Szolgáltató Társulása önkormányzati társulás 2018. április 30-i hatállyal jogutód
nélkül megszűnik.
Előzmények
1. A tagönkormányzatok és Szentpéterszeg Községi Önkormányzat az Önkormányzatok
Kommunális Szolgáltató Társulása önkormányzati társulást 1999.04.01-én hozták létre
a társult településeken keletkező szilárd, és folyékony kommunális hulladék
összegyűjtésére, kezelésére és tárolására. A Szentpéterszegi Önkormányzat 2013 évben
kilépett a Társulásból.
2. A megszűnő társulás megnevezése: Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató
Társulása
3. A megszűnő társulás székhelye: 4122 Gáborján Fő utca 106.
4. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási száma: 376578.
Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntetése
5. Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása Társulási tanácsa minősített
többséggel elhatározta a jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszűnését és
döntött arról, hogy megköti jelen megszüntető megállapodást.
6. Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulásá-t megszüntető szerv neve,
székhelye:

-

Gáborján Község Önkormányzata (4122 Gáborján Fő utca 106.)
Hencida Község Önkormányzata (4123 Hencida Kossuth Tér 1.)

-

Váncsod Községi Önkormányzat (4119 Váncsod Kossuth utca 42.)

7. A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi
jogutód nélküli megszüntetés
8. A megszüntetés időpontja: 2018 április 30.
9. A megszüntetés oka: az Mötv. 91. § b) pontja és a társulási megállapodás 15. pontja b)
alapján: „a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai annak megszüntetéséről döntenek”.
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A társulást a tag önkormányzatok a kommunális szilárd és folyékony hulladékok begyűjtése
hozták létre.
Időközben a lakossági szilárdhulladék begyűjtést és kezelést átvette a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.
2015 évben lejárt a szennyvízszippantásra vonatkozó engedély, valamint a Gáborján Község
Önkormányzatának kiadott leürítő hely engedélye is, ezért ez a tevékenység is megszüntetésre
került. Feladat-ellátási oldalról a Társulás feladatköre kiüresedett.
10. A közfeladat jövőbeni ellátása: az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató
Társulásának a feladatait a jövőben a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok külső
vállalkozásokkal kötött közszolgáltatási szerződéseken keresztül látják el..
11. A kötelezettség vállalásának rendje:
A Társulás, illetve a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontjáig, 2018. április 30.
napjáig vállalhat kötelezettségeket.
- A Társulás megszüntetésének napjával megszűnik a Társulás elnökének aláírási és
bélyegzőhasználati joga.
- A Társulás pénzforgalmi számlái 2018 április 30. napjával megszüntetésre
kerülnek.
-

12. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés:
A Társulás a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve
a vagyonkezelői jogot is – az alapító szerv, jelen esetben a 3 tagönkormányzat gyakorolja és
teljesíti.
13. Munkajogi kérdések a Társulás megszűnéséhez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel
a Társulásnak nincs munkavállalója.

Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása vagyona
14. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése
alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulásnál a
megszűnés napja. Az éves költségvetési beszámolót, - jogutód nélkül megszűnő társulás
esetén - a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként a
Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el.
15. A vagyoni elszámolás módja:
Figyelemmel a társulási megállapodás VI. fejezet 4., valamint VIII. fejezet 12. pontjára, a
Társulás a vagyonáról, valamint pénzkészletéről az alábbiak szerint rendelkezik:
A Társulás az alábbi tárgyi eszközökkel rendelkezik:

6

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HATÁROZATOK TÁRA 2018. ÉV

1 db MTZ 80 traktor (YAR-858)
könyvszerinti értéke 285.000.-ft
1 db D-734 MG pótkocsi (4t)
könyvszerinti értéke
0.-ft
2 db DETK-115 Szippantó tartálykocsi könyvszerinti értéke
0.- ft
Az eszközöknek a felosztása a következőképpen történik:
Gáborján Község Önkormányzata tulajdonába kerül
1 db D-734 MG pótkocsi (4t)
1 db DETK-115 Szippantó tartálykocsi
Hencida Község Önkormányzata tulajdonába kerül
1 db MTZ 80 traktor (YAR-858)
1 db DETK-115 Szippantó tartálykocsi
-

A Társulás pénzkészlete Gáborján Község Önkormányzatának tulajdonába kerül.

-

A Társulás tartozással nem rendelkezik.

-

A Társulásnak kötelezettségei, követelései nincsenek.

Vegyes rendelkezések
16. Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdése, valamint az Ávr. 167/E. § (3)
bekezdés d) pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését
a Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati
képviselő-testületi határozatok csatolásával - az adat keletkezésétől, illetve
megváltozásától számított nyolc napon belül - törlési kérelem Kincstárhoz történő
benyújtásával kérheti.
17. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskönyvi
nyilvántartásból való törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatása
alapján az adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát.
18. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal a
megfelelő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a törvényességi felügyeletet
ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt.
19. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., az Ávr.,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az
irányadóak.
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20. A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető
megállapodást megfelelően előzetesen - minősített többségű határozattal - jóváhagyták
(1. sz. melléklet), Jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel
egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag
aláírják.

Gáborján 2018. február…….

Mező Gyula
polgármester
Gáborján Község
Önkormányzata

Szémán László
polgármester
Hencida Község
Önkormányzata

Szalay Csaba
polgármester
Váncsod Községi
Önkormányzat

1. számú melléklet

Záradék:

Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntető megállapodását a
Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Mező Gyula polgármester
9/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban meghatározott jogkörében eljárva
megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy Mező Gyula polgármester 2017. évben
igénybe nem vett szabadságának mértékét utólagosan 38 napban állapítja meg, valamint a
polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét – az előző évi igénybe nem vett szabadság
megállapított mértékének figyelembe vételével-, elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a szabadságát az ütemterv figyelembe vételével vegye igénybe,
valamint utasítja a jegyzőt a polgármester szabadságával kapcsolatos nyilvántartás vezetésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester, Jenei Attila jegyző
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10/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta az előterjesztés és úgy döntött, hogy feladat-ellátási szerződést köt Egyek
Nagyközség Önkormányzatával a kóbor állatok befogására vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester

11/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. (1) pontja alapján – figyelemmel
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31) Korm.rendelet rendelkezéseire -, megtárgyalta a Váncsodi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jenei Attila jegyző

12/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi szerint
állapítja meg: (ezer Ft-ban)
Évek

2018

2019

2020

2021

BEVÉTELEK
Helyi adókból származó bevétel

10.837

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyon értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

2.000
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Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

Saját bevételek összesen

0
12.837

0

0

12.837

12.837

12.837

6.418

6.418

6.418

Saját bevételek 50 %-a

6.418

ELŐZŐ ÉVEKBEN KELETKEZETT
TÁRGYÉVET TERHELŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

0

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása
a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig,
és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
6.418

0
6.418

0
6.418

0
6.418

A számvitelről szóló törvény szerinti
hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
a forgalomba hozatal napjától a beváltás
napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,
egyéb értékpapír esetén annak vételára
Kezességvállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Kiadások összesen:
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel:

0

0

0

0

A megállapított összegek alapján Gáborján Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási törvény 10. §
(5) bekezdésében foglalt követelménynek. Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2018. évre vonatkozóan
engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzatnak adósságot
keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.
Felelős: Mező Gyula polgármester
Határidő: azonnal

13/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Helyi értékek
bemutatása című V.P.6-19.2.1-11-4-17 számú pályázat beadásával.
Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. március 5.
Felelős: Mező Gyula polgármester
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14/2018. (II.15) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közösségi terek
fejlesztése című V.P.6-19.2.1-11-3-17 számú pályázat beadásával.
Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2018. március 5.
Felelős: Mező Gyula polgármester
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2018. március 13. Képviselő-testületi ülés
15/2018. (III.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó
Óvoda 2018/2019 évi nevelési rendjének megállapításáról szóló előterjesztést és úgy döntött,
hogy az intézményben történő általános felvételi időpontjául 2018. május 2 és május 3. napjait
jelöli ki, valamint az intézmény nyári zárva tartásának idejét 2018. július 09 és július 27-e
közötti háromhetes időszakban határozza meg azzal, hogy ebben az időszakban zárva tart az
óvoda, gyermekeket nem fogad, a következő két hétben pedig ügyeleti rend szerint működjön.
(2018. július 30-a és augusztus 10-e között)
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az intézményvezetőt tájékoztatni
szíveskedjen továbbá az intézményvezetőt, hogy az óvoda működését a határozatban foglaltak
szerint szervezze meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester
Varga Dezsőné óvodavezető

16/2018. (III.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Telekom
Nyrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét a szélessávú internet hálózat kiépítéséhez
szükséges távközlési oszlopok elhelyezése érdekében és úgy döntött, hogy hozzájárul a hálózat
kiépítéséhez és a közterület ilyen célú ingyenes használatához 5 év időtartamra. Az 5 év leteltét
követően az önkormányzat díjfizetéshez köti a távközlési oszlopok közterületen való
fennmaradását.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról a szolgáltatót tájékoztatni szíveskedjen.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Mező Gyula polgármester

17/2018. (III.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2018. évi
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a Belügyminiszter és a
Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához.
Felelős: Mező Gyula polgármester
Határidő: 2018 szeptember 30.

18/2018. (III.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi vállalkozói díj
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy dr Kincses Béla háziorvos részére
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fizetett vállalkozói díjat 2018. március 1. napjától 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forintban
állapítja meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés módosításáról és az új összeg kifizetéséről
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Mező Gyula polgármester
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2018. április 12. Képviselő-testületi ülés
19/2018. (IV.12) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok
Vízmű Zrt. 2018. április 17-i, határozatképtelenség esetén 2018. április 20-i rendkívüli
közgyűlésén a részvényesi jogok gyakorlását Mező Gyula polgármesterre ruházza át az alábbi
napirendi pontokat illetően:
1. Döntés a Debrecen, Hét vezér u. 21. számú (772 hrsz) telephely értékesítéséről a
beérkezett legmagasabb vételi nyilatkozat alapján.
2. Döntés a tevékenység folytatásáról vagy a végelszámolás befejezéséről.
3. Döntés a kintlévőségek – peres ügyek kezeléséről.
4. Döntés a Földhivatali bejegyzés szerint a cég tulajdonában lévő ingatlanok sorsáról, A
Tulajdonos Önkormányzatok által kikért tulajdoni lapok birtokában.
5. Döntés a megőrzendő iratok elhelyezéséről.
6. Egyebek.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendkívüli közgyűlés eredményéről a Képviselő-testületnek
számoljon be soron következő ülésén.
Határidő: 2018. április 20.
Felelős: Mező Gyula polgármester

20/2018. (IV.12) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborján Dózsa György utca (hrsz
414/2) aszfaltút 400 m-es szakaszának és az Arany János utca (hrsz 389) aszfaltút 200 m-es
szakaszának felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztása című előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza.

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gáborján Dózsa György utca (hrsz
414/2) aszfaltút 400 m-es szakaszának és az Arany János utca (hrsz 389) aszfaltút 200 m-es
szakaszának felújítását végző kivitelező szervezet kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési
eljárás lefolytatását követően az alábbiakat állapítja meg:

• a beszerzési eljárás érvényes és eredményes;
• a legkedvezőbb ajánlatot adó szervezet: EGBERSTONE KFT. 4025 Debrecen Piac u. 53.
• ajánlati ár: nettó 13.932.000.- Ft + 3.761.640.-ft ÁFA.

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelező szervezettel, az EGBERSTONE KFT-vel a feladat
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződést írja alá.
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Felelős: Mező Gyula polgármester
Határidő: 2018 április 30.

21/2018. (IV.12) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
- a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont (ab) pontja szerinti 70%-os kapacitás kihasználtságot
meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó
– fejlesztése, felújítása – pályázati kiírásra a Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének felújítására
benyújtsa a pályázatát 31.578.500.-ft összeggel. A szükséges 5%-os saját forrást biztosítja
1.578.925.-ft összegben. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat
benyújtásával.
Felelős: Mező Gyula polgármester
Határidő: 2018 május 2.

22/2018. (IV.12) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. április 30-án
megrendezendő Majálist 400.000,-Ft-tal, azaz Négyszázezer forinttal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mező Gyula polgármester

23/2018. (IV.12) számú határozat
A Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Gáborján Község
Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálta és az 1. sz. melléklet
szerint egységes szerkezetbe foglaltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Mező Gyula polgármester
1. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(egységes szerkezetben)
amely létrejött egyrészről Gáborján Község Önkormányzata (képviseli Mező Gyula
polgármester, székhely: 4122 Gáborján, Fő u. 106., bankszámlaszám: 11738046-1537530400000000, adószám: 15375304-2-09, KSH statisztikai számjel: 15375304-8411-321-09,
törzskönyvi azonosító szám: 375306) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli Tóth József elnök,
székhely: 4122 Gáborján, Fő u. 49., bankszámlaszám 11738046-15830061-00000000,
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adószám: 15830061-1-09, KSH statisztikai számjel: 15830061-8411-371-09, törzskönyvi
azonosító szám: 830063) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, alulírott helyen és
időben, a következő feltételekkel.
I.
Általános rendelkezések
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njt.) 80. §-a alapján
a Gáborján Község Önkormányzata és a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény.

A megállapodás részletesen tartalmazza Gáborján Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) és a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:
-

-

-

a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos
végrehajtási feladatok ellátása (Njt. 80. § (1-2)
a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és
határidők kijelölésével, (Njt. 80. § (3) a)
a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njt. 80. § (3) b)
a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) c)
a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njt. 80. § (3) d).

II.
A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi-tárgyi feltételek
biztosítása
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül –
a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket,
az alábbiak szerint:
-

Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek, illetve
közmeghallgatásainak, fórumainak lebonyolításához szükséges helyiséget a Gáborján,
Fő u. 49. szám alatt épületében lévő termében, igény szerint, de legalább havi 32
órában. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére
az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A
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-

-

-

-

teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény
vezetőjével, vagy a polgármesterrel.
A képviselő-testület a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén keresztül szakmai segítséget nyújt, továbbá
biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési,
gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a
Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
és/vagy a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének témafelelősei részt vesznek.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni
Kirendeltségének költségvetési, gazdálkodási ügyintézőjén keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén keresztül biztosítja.
A képviselő-testület a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül
megszervezett, a jegyző által működtetett belső ellenőrzéssel látja el a
jogszabályban előírt kötelezettségét, melyről a 2017. február 9. napján elfogadott
munkamegosztási megállapodás is rendelkezik.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a Közös Hivatal fenti, és jelen
együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

III.
A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A költségvetési koncepció elkészítése
A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év november 1-jéig, választások évében
november 15-éig a következő év költségvetésének tervezése, összeállítása kapcsán áttekinti a
nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési
évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait.
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök
legkésőbb november 30-ig, választások évében december 15-ig benyújtja a képviselőtestületnek. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése
A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi
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adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10
napon belül kell megkezdeni.
A jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kijelölt személy közreműködésével készíti
elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a
Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak
nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét, amennyiben ilyet nyújt a
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje
Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül
többletbevételt ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül
átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a
költségvetési ügyintéző az elnök kérésére készíti elő.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.
4. Információszolgáltatás a költségvetésről
A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a
költségvetési ügyintézőnek úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.
5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje
A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves
költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az elnök
a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg
3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány
(többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének
alakulását.
Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
határozatának időarányos teljesítéséről.

IV.
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A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás
1. Költségvetési határozat végrehajtása
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségen keresztül látja el.
A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1.
mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje
A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag
Tóth József elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén
Sanyó Attiláné elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban, és a kötelezettség ellenjegyzése után
történhet. A kötelezettségvállalásról a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltsége naprakész
nyilvántartást vezet.

3. Utalványozás
A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Tóth József elnök,
vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott,
Sanyó Attiláné elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak ellenjegyzés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre ellenjegyzés és utalványozás után kerülhet sor.

4. Ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány pénzügyi ellenjegyzését a Közös Hivatal
Gáborján Kirendeltségének költségvetési ügyintézője, vagy az általa írásban felhatalmazott, és
a képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező személy végzi.
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan - azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási,
érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.
5. Érvényesítés
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Az érvényesítést a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének költségvetési ügyintézője által
megbízott köztisztviselő: Faragó Sándor pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi.

6. Belső ellenőrzés
A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal keretein belül, a jegyző által működtetett belső kontroll-rendszer útján
látja el.
V.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája és számviteli nyilvántartás,
adatszolgáltatás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma:
Az OTP Bank ZRt. Berettyóújfalui fiók:
Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számla: 11738046-1583006100000000,
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott
fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a
Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint kapja meg átutalással.
Míg a központi költségvetés támogatását Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számlájára
közvetlenül utalja a Magyar Államkincstár.
A Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltsége a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyoni,
számviteli nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti.
Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az
elnök felelős.

VI.
Záró rendelkezések

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31. napjáig, általános vagy időközi
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni és szükség
szerint módosítani.
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Az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást Gáborján Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete …/2018.(…….)sz. ÖK. határozatával, míg a Gáborjáni
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete …/2018.(01.30)sz. RNÖ határozatával
hagyta jóvá.

Az Együttműködési Megállapodást Felek elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Gáborján, 2018. január 30.
Mező Gyula
polgármester

Tóth József
RNÖ elnök
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