
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 13-án 
megtartott ülésén 

Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr Kincses Béla Baranyai Endre, Sándorné Bunyik 
Andrea, Szabó Sándor képviselők. 

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző 

1. Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet elrendelése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő 
képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 

A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi 
napirendi pontokat fogadták el: 

1. Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13) 
önkormányzati rendelet módosítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet elrendelése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1.napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
5/2017. (111.13) önkormányzati rendelet módosítása 

Mező Gyula: Az előterjesztést a költségvetési rendelet módosításáról mindenki megkapta. A 
rendeletmódosítást azért kellett napirendre tűzni, mivel év közben több olyan támogatást 
kaptunk, amit még nem tudtunk az év elején a költségvetés tervezésekor. Kérem a képviselő
testület tagjait, amennyiben van kérdés, hozzászólás kérem tegyék fel. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás javaslom elfogadásra a rendelet-tervezetet. 
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A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi 
rendelet-módosítást fogadták el: 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
13/2017. (VIl.13.) rendelete 

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (111.13.) rendeletének 
módosításáról 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A 2017 évi költségvetésről szóló 5/2017 .(IIl.13.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban 
Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 

Költségvetési és finanszírozási bevételét 
Költségvetési és finanszírozási kiadását 

11.497.937 Ft-tal 
11.497.937 Ft-tal 

állapítja meg. 

módosítja és az önkormányzat 2017. évi 

módosított bevételét 
módosított kiadását 
a költségvetési egyenleg összegét 
-ebből működési 

felhalmozási 

308.444.633 Ft-ban 
308.444.633 Ft-ban 

0. Ft-ban 
0. Ft-ban 
0. Ft-ban 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

273.022.742 Ft 
151.655.147 Ft 
21.442.358 Ft 
76.239.242 Ft 
13.707.000 Ft 
7.125.768 Ft 

6.436.675 Ft 
100.000 Ft 

35.425.891 Ft 
26.021.891 Ft 

0 EFt 
9.400.000 Ft 

Működési költségvetés módosított kiadásai 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
Dologi kiadások 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Egyéb működési célú kiadások 

ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül 
ebből: tartalékok 

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
Beruházások 

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
Felújítások 
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2.§ 

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (III.13.) számú rendeletének 
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 
2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép. 

3. § 

2.napirendi pont A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatalnál igazgatási szünet 
elrendelése 

Mező Gyula: Az előterjesztéshez csak annyit kívánok hozzátenni, hogy javaslom a Váncsodi 
Közös Önkormányzati Hivatalnál 2017. augusztus 7. napjától 2017. augusztus 25. napjáig 
terjedő időtartamra igazgatási szünetet rendeljen el: Természetesen az igazgatási szünet ideje 
alatt a hivatalban ügyelet tartására kerül sor. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs 
javaslom elfogadásra a határozat tervezetet. 

A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

45/2017. (VII. 13.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva - figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényre -
megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a V áncsodi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál, így annak Gáborjáni Kirendeltségén is 2017. augusztus 7. napjától 2017. 
augusztus 25. napjáig igazgatási szünet megtartásához hozzájárul. 
Az igazgatási szünet ideje alatt a V áncsodi Közös Önkormányzati Hivatal ügyeleti 
rendszerben tart ügyfélfogadást. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni 
szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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3.napirendi pont Különfélék 

Mező Gyula: Többször beszéltünk már arról, hogy a Hunyadi utca és a Széchenyi utca lakói 
sérelmezik, hogy nagy teherautók és kamionok, munkagépek járnak el a házuk előtt és ezért 
több helyen repedések is keletkeztek a házukban. Engem már többször megállítottak és 
panaszkodtak a nagy forgalomra. Mint tudjuk az ott lakók idős emberek, akik már nem tudják 
javítgatni a házakat és a nyugalmukat is zavarja. Javaslom e miatt a képviselő-testületnek, 
hogy helyezzünk el 5 tonnás súlykorlátozó táblát az utcák bejáratánál. Megrendeltük a 
Kossuth utcához is az elsőbbségadás kötelező táblát, valamint a Csokonai utcához is, ahogy 
azt a Magyar Közút Igazgatósága kérte tőlünk. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétele 
valakinek? Amennyiben nincs ellenvetés és a képviselő-testület egyetért ezzel, kérem a 
képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el a határozati 
javaslatot. 

A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

46/2017.<VII.13.) sz. határozat 
közútkezelői hatáskörben súlykorlátozás elrendeléséről 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. július 13-án megtartott 
ülésén a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 9.§ (2) 
bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva megtárgyalta a Gáborján Hunyadi utca és 
Széchenyi utca vonatkozásában súlykorlátozás elrendelésére irányuló előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy a Hunyadi és Széchenyi utcákon 5 tonnánál nagyobb össztömegű járművekre 
súlykorlátozást rendel el. Utasítja a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni 
Kirendeltségét, hogy a korlátozásnak megfelelően a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II.5.) KPM-BM. rendelet 14.§ (1) bekezdés 1.) pontja szerinti „Súlykorlátozás 5t" 38. 
számú közúti jelzőtáblákat helyezzen ki. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a forgalmi rend változásáról, a súlykorlátozás 
elrendeléséről az érintett lakosságot tájékoztatni szíveskedjen. 

A határozatban foglaltak szakmai felülvizsgálata a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztályától, mint útügyi 
hatóságtól kérhető, egyebekben a határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat 
felülvizsgálata jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a 
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető. A kereset benyújtása 
illetékmentes. A Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben, a közigazgatási szerv a 
keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

INDOKOLÁS 

Pataki Imréné és társai, összesen 14 Hunyadi és Széchenyi utcai lakos beadvánnyal fordult a 
Polgármesterhez. Kérelmükben előadták, hogy Micskei Gyula mezőgazdasági vállalkozó 
2014. évben a Hunyadi u. 18. szám alatti telekre mezőgazdasági terménytárolót épített. A 
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terménytároló több irányból megközelíthető, a Hunyadi és Széchenyi utcák felől aszfalt úton, 
míg külterületről földúton. A vállalkozó a terménytároló megközelítésére, a terményszállítás 
lebonyolítására szinte kizárólag a Hunyadi utcát használja, ennek következtében óriási zaj, 
por és rezgés keletkezik, ami veszélyezteti a lakók egészségét, testi épségét, valamint az 
ingatlanok állapotát. 
Beadványukban kérték az önkormányzat intézkedését a csendes, élhető lakókörnyezet 
biztosítása érdekében. 

Az önkormányzat képviselő-testülete a beadványt megtárgyalta, és a mezőgazdasági 
vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt, és a beadványról történő tájékoztatását javasolta, ami 
megtörtént. A vállalkozó a beadványban foglaltakat megértett, tudomásul vette, illetve a 
várható intézkedésekről is tájékoztatást kapott. 
2017. év májusában a Hunyadi és Széchenyi utca lakói szóban ismét jelzéssel éltek, hogy az 
utca forgalmában, a zaj, rezgés és por ártalom vonatkozásában változás nem történt, a 
terményszállító kamionok továbbra is ott dübörögnek az utcájukban, továbbra is kérik az 
önkormányzat intézkedését. 

A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének munkatársai a szóbeli 
bejelentést követően helyszíni bejárást tartottak, megállapították, hogy az út aszfaltfelületének 
szélessége a Széchenyi utcán 3 m, a Hunyadi utcán 4 m. Az aszfaltfelület elhasználtsága az 
építéstől eltelt 17 évnek megfelelő. Rögzítették, hogy a terménytároló egyéb földút igénybe 
vételével megközelíthető, tehergépjármű forgalmat a helyszíni bejárás során nem tapasztaltak. 

A Kkt. 8. § (1) bekezdése kimondja: „A közúti közlekedéssel összefüggő a) állami és 
önkormányzati feladatok: 1. a közúti közlekedés tervezése, fejlesztése, szabályozása és 
ellenőrzése, 2. a közúti közlekedés szervezeti és működési feltételeinek meghatározása, 3. a 
közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;" 

A Kkt. 9.§ (2) bekezdése értelmében: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete vagy 
közgyűlése gondoskodik a közúti közlekedéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok 
ellátásáról, ... " 

A Kkt. 14. § (1) bekezdése alapján: „A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására 
(elterelésére) a) a közút kezelője a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti 
forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt, ... " 

A Kkt. 34.§ (2) bekezdése szerint: „A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a 
baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének 
felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés 
biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a 
forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára 
kötelezheti. " 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) 
KM. rendelet 4.§ (3) bekezdése meghatározza a forgalomszabályozás során figyelembe 
veendő szempontokat: „A forgalomszabályozás során figyelembe kell venni a szabályozandó 
út (útszakasz, útkereszteződés) 

- közlekedésbiztonsági helyzetét és annak időbeni változásait, 
- forgalmának biztonságát és zavartalanságát befolyásoló környezet, 
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- forgalmának nagyságát, összetételét és annak változásait, 
- műszaki jellemzőit, 
- környezetének településrendezést és környezetvédelmi szempontjait. " 

A KM. rendelet 10. §-a az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: (1) bekezdés: „A helyi 
forgalomszabályozás célja, hogy a közúti jelzések alkalmazásával közölje a közlekedésben 
résztvevőkkel azokat a különleges kötelezettségeket, korlátozásokat, tilalmakat, vagy 
veszélyhelyzeteket, amelyekre az adott helyen a KRESZ-ben foglalt tételes magatartási 
szabályok betartása mellett figyelemmel kell lenniük. " 
A (2) bekezdés: „A járművek forgalmára vonatkozó tilalmat, vagy korlátozást csak kellően 
indokolt esetben és mértékig szabad elrendelni. A tilalmak vagy korlátozások a forgalom 
biztonságának és egységesítésének, az út (műtárgy). műszaki állapotának védelme és 
környezetvédelmi szempontok érdekében rendelhetők el. " 

A KM. rendelet mellékletének 33.2. pontja a korlátozás elrendeléséről megállapítja: „Az út 
korlátozott teherbírása esetében tengelyterhelés-korlátozást vagy súlykorlátozást, híd (vagy 
egyéb műtárgy) korlátozott teherbírása esetében súlykorlátozást vagy legkisebb követési 
távolságot kell elrendelni. " 
33.3. c) pontja: „A megfelelő korlátozást vagy tilalmat -jelzőtáblával - minden esetben el kell 
rendelni, ha ... 

... a forgalmi sáv szabad szélessége - hídszerkezet, egyéb műtárgy, eltávolíthatatlan 
akadály, vagy más hasonló ok miatt - lakott területen kívül 3 méternél, lakott területen belül 
2; 75 méternél kevesebb, ... " 

A Képviselő-testület megállapította, hogy a lakossági panasz beadványban foglaltak szerint a 
Hunyadi és Széchenyi utcák nem alkalmasak nehéz tehergépjármű forgalom lebonyolítására, 
ezek az utak belterületi lakóútnak minősülnek, amelyeknek elsősorban a lakófunkciót 
kiszolgáló közútként kell a forgalmat lebonyolítani. Az utcák aszfalt szélessége nem teszi 
lehetővé a jogszabályban meghatározott két forgalmi sáv kialakítását. A Hunyadi utca végén 
található mezőgazdasági terménytároló más közútként funkcionáló földútról 1s 
megközelíthető. 

Fentiek alapján a Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és a 
beadvánnyal érintett Hunyadi és Széchenyi utcák vonatkozásában 5 tonnánál nagyobb 
össztömegű járművekre súlykorlátozást rendelt el. 

A képviselő-testület hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabály a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 92.§ (10) 
bekezdés a.) pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 8. (1) bekezdés a.) 
pontja, a 9.§ (2) bekezdése, a 14.§ (1) bekezdés a.) pontja. 

A képviselő-testület a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 1. törvény 9.§ (2) bekezdése, a 
14.§ (1) bekezdés a.) pontja, 34.§ (2) bekezdése, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet 4.§ (1)-(3) bekezdései, a 10.§ 
(1 )-(2) bekezdései, valamint a rendelet mellékletét képező Forgalomszabályozási műszaki 
szabályzat 33. pontjában foglaltak alapján hozta meg a határozatát. 

A szakmai felülvizsgálat lehetőségéről való tájékoztatás a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi L törvény 34.§ (2) bekezdése, és a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 
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hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XIl.2.) Korm. rendelet 2. § 
(3) bekezdés 22. pontjában foglaltakon alapul. 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségéről a Ket. 109. § (1) bekezdése, és a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 338. § (1)-(2) bekezdései alapján adtam 
tájékoztatást. 

Határidő: 201 7. július 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező Gyula polgármester az ülést bezárta. 
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