
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-én 15 órakor 
megtartott soron következő nyílt ülésén 

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

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző 

A lakosság részéről jelen van: Fogasi Gergely 

Napirendi pontok: 

1. Soros terv elutasítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. Turisztikai pályázat beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő 
képviselő-testületi tagból 4 fő jelen van, így a képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

Napirendi pontok: 

1. Soros terv elutasítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. Turisztikai pályázat beadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1.napirendi pont Soros terv elutasítása 

Mező Gyula: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önszerveződő 
közösségeket és az ezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti és meg kívánja védeni 
attól, hogy Soros György spekulációs ügyeltekből származó vagyonából felvásárolja azokat és 
rájuk kényszerítse betelepítéspárti ideológiáját. 
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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. Ez a terv valamennyi magyar 
települése, így Gáborjánra is rendkívül veszélyes, hiszen veszélybe kerülne a mindennapok 
biztonsága. 

A gáborjáni lakosok maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik, ha máshol élők döntenek 
helyettük, ezért a Képviselő-testület - képviselve a Gáborjánban élők érdekeit- kinyilvánítja, 
hogy nem kíván 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. 

Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

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

1/2018. (1. 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. napirendi pont Turisztikai pályázat beadása 

Mező Gyula: Pályázatok beadásához szeretném a képviselő-testület jóváhagyását. Először is 
a turisztikai pályázat keretében az orvosi rendelő melletti épületünkben pályázat keretében 
lehetne egy 7 fős szálláshelyet kialakítani. Még nincs kész a teljes költségvetés, de a pályázat 
önrésze 5 % lenne. Ez nem jelentős összeg. A védőnő marad a helyén, az orvosi rendelő lakás 
része lenne felújítva és kialakítva. 

Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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2/2018. (1.25) 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 

2.napirendi pont Tájház pályázat beadása 

Mező Gyula: A tájház kialakításáról is beszéltünk már. Az elmúlt évben már szavazott arról a 
képviselő-testület, hogy a Gáborján, Arany János u. 26. szám alatti lakóházat megvegyük erre 
a célra. Sajnos nem sikerült megfelelő pályázatot beadnunk rá, ezért szeretném, ha idén ismét 
be adnánk. 

Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

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

3/2018. (1.25) 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 

2.napirendi pont Rendezvényszervezés és eszközbeszerzés pályázat beadása 

Mező Gyula: A következő pályázat beadásához is kérném a képviselő-testület hozzájárulását. 
Rendezvényszervezésre és eszközbeszerzésre is pályázatot írtak ki. Mivel az utóbbi években 
községünkben egyre több rendezvényt sikerült megtartanunk és a lakosság is igényli, ezért 
kérem a képviselő-testület jóváhagyását. 

Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

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

4/2018. (1.25) 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. 
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Felelős: Mező Gyula polgármester 
2.napirendi pont Citeraegyüttes pályázat beadásának támogatása 

Mező Gyula: A Gáborjáni Hagyományőrző Citerazenekar is szeretne pályázatot beadni. Már 
egyesületi formában működnek, de a pályázat önrészét nem tudják biztosítani. Kérem a 
képviselő-testületet, hogy a pályázat önrészének biztosításához járuljon hozzá. Kérem a 
képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

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

5/2018. (1.25) 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 

3.napirendi pont Különfélék 

Mező Gyula: Megadom a szót F ogasi Gergelynek. 

Fogasi Gergely: Köszönöm, hogy részt vehettem a képviselő-testületi ülésen. Biztosan 
többen tudják, hogy Gáborjánban sikerült elindítanom az iskoláskorú gyermekek judó 
oktatását. Jelenleg 16 fő jár edzésre. Én Hencidán lakom és hetente kétszer járok át oktatni. 
Szeretném a képviselő-testület támogatását kémi üzemanyagra és a gyermekek nevezési 
díjára és a versenyeken való részvételre. 

Mező Gyula: A gyerekek szállításában tudna segíteni az önkormányzat. Van kis buszunk és 
ezzel meg tudnánk oldani. Szerintem nincs akadálya, hogy elvigyük őket a versenyekre. 

Jenei Attila: A nevezési díjakat mennyivel előtte kell befizetni? 

Fogasi Gergely: Minden verseny előtt regisztrálni kell és akkor már be kell fizetni a nevezési 
díjat. A sportorvosok évente 2xl000,-Ft-ba kerülnek, ahova a szülőknek kell elvinni a 
gyerekeket. Néhány családnál már ez is nagy problémát jelent, nehezen tudják kifizetni. 
Szerintem nagy dolog, hogy elindult ez a sport oktatás ebben a kis faluban. A fiataloknak is 
példát mutatunk ezzel, hogy helyben is lehet sportolni. 

Sándorné Bunyik Andrea: Sok sikert kívánok a munkájához. 

Mező Gyula: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért azzal, hogy a gyerekek 
versenyekre való szállítását biztosítsuk kérem kézfeltartással jelezzen. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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6/2018. (1.25) 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 

Mező Gyula: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy EFOP pályázat keretében, melyet 
Váncsod Község Önkormányzatával közösen adtunk be megnyertük a temetőhöz vezető út 
aszfaltozását, valamint nyertünk egy MTZ 80-as típusú erőgépet. Csak az a baj, hogy már 
2018-ban nem vizsgáztatják le, mert nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak. Abba 
bízok, hogy erre a helyzetre csak kitalálnak valamit. Mást pedig nem vehetünk a nyert 
összegből. 

Baranyai Endre: A régiekkel nem tudnak mit kezdeni, azok mehetnek az utakon, de újat nem 
fognak forgalomba helyezni. 

Jenei Attila: Januártól újat forgalomba helyezni nem lehet. 

Baranyai Endre: Eddig is úgy volt, hogy B kategóriás jogosítvánnyal lehetett vezetni az 
erőgépeket, de pótkocsit már nem húzhatott. 

Mező Gyula: Erre 10 mFt. van, de nem tudjuk megvenni. Egyenes elsőhidast rendeltem 80 
LE. Kisebbet meg nem lehet venni. 

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