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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 19-én 14 órakor 
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 
 
Lakosság részéről: Micskei Gyuláné  
 
Napirendi pontok: 
 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához csatlakozás 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

2. Bölcsőde pályázat beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

3. A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V.30) sz. rendelet módosítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

4. 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: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
pályázati fordulójához csatlakozás 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

2. Bölcsőde pályázat beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

3. A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V.30) sz. rendelet módosítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
 

4. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
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1.napirendi pont Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójához csatlakozás 
 
Mező Gyula:  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az 
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban 
való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok 
által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a 
települési és a megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan csatlakozzunk a 2018. évi pályázati kiíráshoz, hogy ezzel is támogatni tudjuk a 
községünkből felsőoktatási intézményben tanulókat. 
 
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozat 
tervezetet.   
 
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
 
 

53/2017. (IX.19) határozat 
 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért abban, hogy  csatlakozik az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2018. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.  
 
Felelős: Mező Gyula  polgármester 
Határidő: 2017. október 1. 
 
2.napirendi pont Bölcsőde pályázat beadása 
 
Mező Gyula:  A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot írt ki Mini bölcsődei férőhelyek 
kialakításának támogatása tárgyában. Szeretnénk ezt a pályázatot beadni. Igaz, hogy nem 
felelünk meg a pályázati kiírásnak, mivel a 2016. január 1-jei statisztikai adatokat veszik 
figyelembe, amikor is 37 fő volt 3 év alatti gyermek. Most van egyeztetés alatt, hogy a 2017. 
évi adatokat is vegyék figyelembe, amikor a gyermeklétszám már 46 fő. Várjuk a választ, de 
szeretném a képviselő-testületet arra kérni, hogy szándékát nyilvánítsa ki, hogyha engedélyt 
kapunk akkor beadjuk a pályázatot.  
 
Baranyai Endre: Hol épülne a bölcsőde? 
 
Mező Gyula: Az óvoda udvarán épülne. Ott van olyan üres terület a nagykapuig, ahol be 
lehetne építeni. Így külön bejárata lehetne az óvodának. Most várjuk a pályázatíró 
visszajelzését. Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért azzal, hogy beadjuk a Mini 
bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatás tárgyában a pályázatot kérem kézfeltartással 
jelezzen. 
 
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozták: 
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54/2017. (IX.19) számú határozat 
 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Nemzetgazdasági 
Minisztérium által kiírt „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatás” tárgyában a 
pályázatot benyújtsa. 
 
Határidő: - 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
 
 
3.napirendi pont A közösségi együttélés szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V.30) sz. rendelet módosítása 
 
Jenei Attila: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 12/2017. (V. 30.) számú önkormányzati rendeletet. 2017. május 
30-i ülésén fogadta el. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya szakmai segítségnyújtás keretében javaslatot tett a rendelet néhány pontjának 
módosítására, illetőleg hatályon kívül helyezésére, tekintettel arra, hogy azok magasabb szintű 
jogszabályban szabályozott társadalmi viszonyt szabályoznak újra helyi önkormányzati 
rendeletben. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 
megtárgyalni és a rendeletmódosítás tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Baranyai Endre: A többi részét elfogadta a Kormányhivatal? 
 
Jenei Attila: Igen. 
 
Mező Gyula: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért a rendeletmódosítással 
kérem kézfeltartással szavazzon. 
 
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi 
rendeletmódosítást fogadták el: 
 
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

     
15/2017. (IX.19.) sz. önkormányzati rendelete 

 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása 
 
 

Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. 
törvény 96.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbi c. ponttal egészül ki: 
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