
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 21-én 15.30. 
órakor megtartott soron következő 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 

Napirendi pontok: 

1. 201812019. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. Egyszeri települési támogatás 
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. 

A harmadik napirendi pontban, a különféléknél 4 témát kellene tárgyalnunk a kiadott előterjesztések 
szerint, és azt követően lenne két téma, amiket zárt ülésen tárgyalunk meg, Aki egyetért ezzel kérem, 
hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően fogadja el. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

Napirendi pontok: 

1. 201812019. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. Egyszeri települési támogatás 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
A/ Mező Gyula polgármester jutalmazása 
Ea.: Baranyai Endre alpolgármester 
BI Dr Kincses Béla háziorvosi megbízási szerződés emelése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
Cl A Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési célú 
támogatása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
Dl A Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli óvodai szünet elrendelése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
El Szőllősi Lajos gáborjáni lakos kérelme 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
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FI Kiss Etelka Katalin gáborjáni lakos kérelme 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1.napirendi pont 2018/2019. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok beadása 

Mező Gyula: A 2018/2019. évi közmunkaprogramok tervezetét mindenki megkapta. Úgy 
gondolom, hogy jövőre is folytatnunk kellene az eddig megkezdett programokat. Kérem a 
tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően járuljon hozzá a 
közmunkaprogramok beadásához. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

66/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy benyújtja Gáborján 
község mezőgazdasági programja 201812019 megnevezésű, 20171091090210087 azonosító 
számú kérelmét. Nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület támogatja 
az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. Biztosítja a támogató által 
elfogadott pályázat költségvetésében meghatározott kötelező saját forrás összegét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

67/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy benyújtja Gáborján 
Helyi sajátosságokra épülő programja 201812019 megnevezésű, 20171091090210085 
azonosító számú kérelmét. Nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. Biztosítja a 
támogató által elfogadott pályázat költségvetésében meghatározott kötelező saját forrás 
összegét. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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68/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy benyújtja 
Mezőgazdasági földutak karbantartása Gáborjánban 201812019 megnevezesu, 
20171091090210072 azonosító számú kérelmét. Nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén 
a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

69/2017. (XIl.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy benyújtja Gáborján 
belterületi útjainak, járdáinak karbantartása 201812019 megnevezésű, 20171091090210075 
azonosító számú kérelmét. Nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület 
támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

70/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy benyújtja Gáborján 
községben illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása 201812019 megnevezesu, 
20171091090210078 azonosító számú kérelmét. Nyilatkozik arról, hogy pozitív elbírálás esetén 
a képviselő-testület támogatja az esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2.napirendi pont Települési támogatás 

Mező Gyula: Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését áttekintve 
megállapítottuk, hogy szociális keretünkből szeretnénk támogatni az ünnepekre való 
tekintettel a lakosságot. Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Gáborjánban 
életvitelszerűen lakott háztartásnak egyszeri 4000 Ft, vagy egyszeri 3000 Ft támogatást 
állapítson meg, amelynek kifizetésére az ünnepek előtt kerüljön sor. Gáborjánban jelenleg 313 
háztartás van. Az első határozati javaslatot támogatom, így a háztartások 4000,-Ft-ot 
kapnának ez összesen 1.252.000,-Ft lenne. Kérem a képviselő-testületi tagokat, amennyiben 
egyetértenek ezzel kézfeltartással jelezzék. 
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A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

71/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért abban, hogy minden Gáborjáni 
háztartás 4000 Ft-ot kapjon, összesen 1.252.000 Ft, azaz Egymillió-kettőszázötvenkettőezer 
forint összegben. 

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

3.napirendi pontKülönfélék A! 
Baranyai Endre: Indítványozom, hogy a polgármesternek 2 havi illetményét szavazzuk meg, 
mivel egész évben kiemelkedő munkát végzett, gyakorlatilag ő irányítja napi szinten a 
közmunkaprogramot is. Úgy gondolom, hogy megérdemli. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 4 
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

72/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy Mező Gyula 
polgármester 2 havi illetményének megfelelő jutalomban részesüljön. Felkéri Jenei Attila 
jegyzőt, hogy az összeg számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon. 

Határidő: 2017. december 23. 
Felelős: Jenei Attila jegyző 

3.napirendi pontKülönfélék B/ 

Dr Kincses Béla: Nekem is lenne még egy indítványom. Szeretném, ha a képviselő-testület 
felemelné 2018. január l-től a házi orvosi megbízási díjamat bruttó 300.000,-Ft-ra. 

Mező Gyula: Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület kérem kézfeltartással 
szavazzon. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 4 
igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

73/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy Dr Kincses Béla 
háziorvos megbízási díját 2018. január l-től bruttó 300.000,-Ft-ra azaz Háromszázezer 
forintra emelje. 
Megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés módosításáról gondoskodjon. 

Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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3.napirendi pontKülönfélék C/ 

Mező Gyula: A Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az elmúlt évben 
megszavaztuk, hogy évente 100.000,-Ft támogatást biztosítunk működésre. Amennyiben 
egyetért ezzel a képviselő-testület kérem kézfeltartással szavazzon. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

74/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Gáborjáni Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnak 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint működési támogatást 
biztosít. 

Határidő: 2017. december 22. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

3.napirendi pont Különfélék Dl 

Mező Gyula: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a képviselő
testülethez, hogy a téli szünet rendjét határozza meg. Javaslom, hogy 2017. december 27-től 
2018. január 2-ig rendeljük el az óvodai szünetet. Ebben az időszakban csak ügyeleti rend 
szerint működne. Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület kérem kézfeltartással 
szavazzon. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 képviselő közül 5-en szavaztak és 5 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

75/2017. (XII.21) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Gáborjáni 
Mocorgó Óvoda 2017. december 27-2018. január 2-ig zárva tartson. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula: Zárt ülést rendelek el. 

Több napirendi pont nem volt, ezért MeZ'Ó~~~i\'. ester a nyílt ülést bezárta. 
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