
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 13-án 15 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén 

i 

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

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attilíit jegyző, Faragó Sándor pénzügyi 
főmunkatárs ' 

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi költségvetés elfogadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. A Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2018/2019. évre vonatkozó beiratkozás időpontjának 
meghatározása, valamint az óvoda nyári zárásán,ak meghatározása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Javaslat a Váncsodi Közös 
kinevezett köztisztviselők 

megállapítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

4. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén 
illetményének megállapításáról szóló rendelet 

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

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi költségvetés elfogadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. A Gáborjáni Mocorgó Óvoda 2018/2019. évre :vonatkozó beiratkozás időpontjának 
meghatározása, valamint az óvoda nyári zárának meghatározása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
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3. Javaslat a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén 
kinevezett köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet 
megállapítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

4. Különfélék 
AJ Tulajdonosi hozzájárulás Magyar Telekom Nyrt részére 
B/ Rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtása 
Cl Háziorvosi vállalkozói díj módosítása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont 2018. évi költségvetés elfogadása 

Mező Gyula: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk már a 2018. évi költségvetést. 
Arra döntöttünk, hogy első olvasatnak tekinti a képviselő-testület, mivel még 
közmunkaprogram keretösszege nem volt pontosítva. M9st már számszerűen tudjuk, hogy 
mennyi lesz a 2018. évi, így nem látok akadályát az elfogadásnak. Annyival szeretném még 
kiegészíteni, hogy az elmúlt évben kb. 150 mFt-ot kaptu.nk rá, most ez jelentős mértékben 
lecsökkent. Idén csak 95 mFt körüli az erre kapott összeg. Egy nagy értékű eszköz szerepel 
benne, egy fűkasza. a többi az kis értékű tárgyi eszköz. A kiküldött írásos előterjesztés az 
előzőhöz képest ezeket a módosulásokat tartalmazza. V an-.e kérdés, hozzászólás? 

Baranyai Endre: Mennyi embert foglalkoztatunk jelenleg? 

Mező Gyula: Ez az összeg 92 fő foglalkoztatását teszi lehetővé. 

Baranyai Endre: Ezt a létszámot tartani kell. 

Mező Gyula: Akik hiányoznak belőle ők elhelyezkedtek az elsődleges munkaerő piacra. 
Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, kérem a képviselő-testületet, hogy a 2018. évi 
költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjen. 

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

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

1/2018. (111.13) számú renidelete 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

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: 
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1. § A rendelet hatálya 

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 

2. § A költségvetés bevételei és Ipadásai 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

állapítja meg. 

212.259.837.-Ft Költségvetési beyétellel 
254.352.462.-Ft Költségvetési kiadással 
42.092.625.-Ft Költségvetési egyenleggel 1 

42.092.625.-Ft - ebből működési (hiány) 
0,-Ft felhalmozási (hiány,többlet) 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési 
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási 
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő
testület. 

(3) Az bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2 .. melléklet szerint állapítja meg. , Önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok nincsenek. • 

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását 
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. 

( 5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év 
költségvetési maradványának, (42.092.625.- ft) igénybevételét, rendeli el. 

3. § A költségvetés részletezése 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza. 

(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztetŐJ fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi. 

( 4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti 
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 

1 A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások killönbözeteként a költségvetési töbhTetet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell 
bemutatni. 
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(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítáJok kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

' 

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá 
költségvetési szervenkénti megoszlását, . és az éves létszám előirányzatot és a 
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül 
kötelező feladatok, a9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1, mellékletekszerinthatározzameg. 

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 100.000 Ft általánbs, tartalékot állapít meg.2 

4. § A költségvetés végrehajtásánal<. szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a 'képviselő-testület, a gazdálkodás 
szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. 

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a tíz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 3

· 

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt 
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében -·nemleges adat esetén is - havonta 
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapotkövető hó 5-ig4 az önkormányzat 
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. · 

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a 
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi dqntés alapján. 

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő
testület gyakorolja. 

2 
Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sar, qkkor orrát kell rendelkezni. 

3 Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben i(leghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb 
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti. ' 

4 Az időpontok meghatározására a célszerűségflgyelembe vételével került sor. 
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5. § Az előirányzatok módosítása 

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módo;sításáról, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület 
dönt. 

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összeghatárig -
mely esetenként a 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre 
átruházza. · 

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles 
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott 
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható. 

( 4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre. 

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat

módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -
negyedévenként5 de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben 
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, 
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, 
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi 
juttatások terhére növelhető. 

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem 
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési 
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyeln:~.i felelősséget von maga után. 

6. § A gazdálkodás szabályai 

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett 
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. 

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az 
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek 'előirányzataival minden esetben, 
rendelkeznek. · · 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles :belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó 
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a 

5 A döntése szerinti időpontokban. 
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szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a 
mindenkori intézményvezetőt terheli. 

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról 
a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész eyilvántartást vezetni. 

' 
7. §A költségvetés végrehajtásának: ellenőrzése 

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében 
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az 
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó. útján gondoskodik. 
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. § Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2018.március 15. lép hatályba. 

Mező Gyula: A Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetője kérelmet nyújtott be a képviselő
testülethez. Az előterjesztést mindenki megkapta. Kérem ajavaslatokat. Szerintem a nyári öt 
hét szünet túlságosan hosszú. A legtöbb szülő dolgozik és nem tudják hova tenni a 
gyerekeket. Szerintem a takarításhoz két hét is elég. A dolgozókon kívül még 5 közmunkás 
dolgozik az óvodában, azt hiszem ezzel a létszámmal már meg kell tudni oldani két hét alatt a 
takarít ást. 4 óvónő és 2 dajka van még. Az én javaslatom, hogy két hét legyen és 3 hétig 
ügyeleti rendszerben működjön az óvoda, így a dolgozók is ki tudják venni a szabadságot. 

Sándorné Bunyik Andrea: Fel kellene mérni az igényt, !hogy hány szülő szeretné vinni a 
gyermekeit a nyáron. ·· · 

Jenei Attila: Tavaly is felvetődött az, hogy módosítsuk a nevelési év rendjét. A 221 nevelési 
napnak meg kell lennie. 
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Mező Gyula: Mi lenne, ha inkább karácsony előtt odatennéhk két hetet? 
i 

Jenei Attila: Télen a szülők is jobban otthon tudnak lenni, hiszen a szülők jelentős része 
közmunkás és a mezőgazdasági programban dolgozik. 

Dr Kincses Béla: Attól függ mennyi idő alatt végeznek a takarítással. Az én javaslatom, hogy 
3 hétig legyen zárva és 2 hétig ügyelet legyen. 

Sándorné Bunyik Andrea: A takarítással egy hét alatt végrzni lehet. 

Mező Gyula: Javaslom, hogy az öt hetes zárvatartási időszakot úgy határozzuk meg, hogy 3 
hét szünet legyen és 2 hét ügyelet. Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület kérem 
kézfeltartással szavazzon. · 

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

15/2018. (111.13) 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 3 0-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 

3.napirendi pont Javaslat a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 
Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett köztisztviselők illetményének 
megállapításáról szóló rendelet megállapítása 

Mező Gyula: A rendelettel kapcsolatban az előterjesztést mindenki megkapta. Pár szóval 
kívánom kiegészíteni. Már az elmúlt évben is döntöttünk arról, hogy 20 % 
illetménykiegészítést kapnak a dolgozók. Mivel ezt csak mi szavaztuk meg, Váncsod pedig 
nem ezért ez bérfeszültséghez vezetett. Jelenleg a besorolási tábla szerint így sem éri el a 
dolgozók jövedelme a garantált bérminimumot. A váncsodi képviselő-testület döntését 
továbbra sem befolyásolhatjuk, ezért javaslom, hogy a gáborjáni telephelyen dolgozóknak 
ebben az évben is adjuk meg a 20 % illetménykiegészítéstazzal, hogy jegyző úrnak 10 % és a 
másik 10 %-ot a váncsodi képviselő-testület tegye hozzá .. i\mennyiben egyetért ezzel a 
képviselő testület kérem kézfeltartással szarrazzon. · 
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A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották; 

2/2018. (111.13) számú rendelete 

A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett 
köztisztviselők illetményének megállapításáról sz~ló rendelet megállapítása 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (2)-(3) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§. 

(1) A rendelet hatálya a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: 
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre, továbbá a rendelet 
2. §. (1) bekezdésében foglalt juttatások tekintetében a polgármesterre terjed ki. 

(2) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét a helyi költségvetési rendeletben kell 
tervezni. 

2.§. 

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások 

(1) A képviselő-testület a rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott tartalmú és mértékű cafetéria
juttatások kívül, az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb 
juttatásokat biztosítja: · 

a) lakásépítés és vásárlás támogatása, 
b) üdülési hozzájárulás, 
e) illetményelőleg, 
d) családalapítási támogatás, 
e) egészségügyi juttatás, 
f) szemüveg készítésének díjához történő-vissza nem térítendő-hozzájárulás, 
g) bankszámla hozzájárulás a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 

mértékben 
h) rendkívüli szociális támogatás 
i) kegyeleti támogatás, 
j) nyugállományú köztisztviselő támogatása 

(2) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 
munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok 
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a 
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Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetőek. A jutalom mértéke személyenként 
tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 4 h~vi illetményét. 

3.§. 

Illetménykiegészítés megállapítása 

(1) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosul~ak, melynek mértékét évente a 
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés 2018. évre megállapított mértéke: 
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a, 
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a. 

' 

4.§. 

Képzettségi pótlék 

(1) Ezen rendelet hatályba lépését megelőzően a helyi önkormányzat köztisztviselői 
részére megállapított képzettségi pótlékot 2018. évben nem csökkenti. 

(2) A jegyző jogszabályban meghatározott keretek között az (1) bekezdésben túl 
képzettségi pótlékot állapíthat meg. 

5. §. 

(1) A rendelet 2018. március 13-án lép hatályba, de a rendelkezéseit 2018. január 1. 
napjából kell alkalmazni. 

Gáborján, 2018. március 13. 

Mező Gyula 
polgármester 

":;~~~ 
~ttila 

4.napirendi pont Különfélék A/ Tulajdonosi hozzájárulás Magyar Telekom Nyrt részére 

Mező Gyula: A különfélék keretében szeretnék beszámolni a képviselő-testületnek, hogy 
· egyeztetést folytattam a Magyar Telekom Nyrt-vel a szélessávú internet kiépítésével 
kapcsolatban. Sérelmezem, hogy 240 oszloppal szeretnék teletűzdelni a falut. Az itt lévő 
konténerért sem fizetnek semmit. A bejárást nekünk biztosítani kell, de azt mondtam nekik, 
hogy kérjenek írásban engedélyt, ha be akarnak jönni. :Mindenütt fizetni kell a kihelyezett 
plakátokért is, ők meg semmit sem fizetnek. Ők meg nem fizetnek semmit, csak kereskednek 
az internettel. Kicsit utánanéztem ennek, most az oszlopol} az állam tulajdonában vannak, de 
5 év múlva a Telekomé lenne. Javaslom, hogy csak 5 évre szavazzuk meg és utána újra 
tárgyaljuk. 

Jenei Attila:Ez kiemelt kormányzati beruházás, a digitális ólét érdekében minden településre 
el akarják juttatni a szélessávú internetet. 
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Baranyai Endre: Hova akarják rakni az oszlopokat? 

Mező Gyula: Arra az oldalra, ahol nem a villanyoszlopo~ vannak. Tehát az utcák mindkét 
oldala tele lesz oszlopokkal. Javaslom, hogy 5 évig ne kérjünk bérleti díjat, de 5 év után újra 
kell tárgyalni és kérjünk bérleti díjat. A közterületen 5 évig ingyenesen használhatják, 5 év 
múlva a bérleti díjat oszloponként havonta 200,-Ft-ban állapítsuk meg. 

Amennyiben egyetért ezzel a képviselő-testület kérem kézfeltartással szavazzon. 

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

16/2018. (111.13) 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 

4.napirendi pont Különfélék B/ A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és 
az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázat beadása 

Mező Gyula: Az úgynevezett REKI támogatásra a pályázatot minden évben beadjuk. Idén is 
lehetőségünk van rá vannak kifizetetlen számláink és az önkormányzati tárulások felé 
kiegyenlítetlen tartozásaink, ezért kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel 
kézfeltartással jelezze. 

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

17/2018. (111.13) 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 benrújtásához. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 
Határidő: 2018 szeptember 30. 
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Különfélék C/ Háziorvosi vállalkozási díj módosítása 

Dr Kincses Béla: Bejelentem a képviselő-testületnek, hogy egészségi állapotom miatt 2018. 
június 30-ig fogok dolgozni, mint háziorvos. Szeretném még kémi, hogy 2018. március l-től 
havi 250.000,-Ft fizetésemet 2018. június 30-ig 50.000,-;Ft-tal megemelni szíveskedjen a 
képviselő-testület. 

Mező Gyula: Én támogatom dr úr javaslatát azzal, hogy június 30-án egy összegben fizessük 
ki a plusz 50.000,-Ft-ot. Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel 
kézfeltartással jelezze. 

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

18/2018. (111.13) számú h~tározat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtfilgyalta a háziorvosi vállalkozói díj 
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy dr Kincses Béla háziorvos részére 
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 

Mező Gyula: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a tiszteletes úrnak ismét problémája 
van velünk. Persze úgy mint a nemzetiségi önkormányzat elnökének és nem mint 
tiszteletesnek. Sajnos úgy látom, hogy összekeveri a két pozíciót. Nemrég az történt, hogy a 
református gyülekezet nőszövetségi ülést tartott, ahol a Biharkeresztesi tiszteletes asszony 
előadását hallgatták meg és ezt kötetlen beszélgetés követte. Az eseményen részt vett 
Sándorné Bunyik Andrea képviselő asszony is. Ennek a beszélgetésnek a keretében felhozta 
Tóth József, hogy azok az emberek, akik 2-3 éve karácsonykor megajándékozták a faluban 
élő gyermekeket ismét segíteni akarnak, de nem tárgyi segítséggel, hanem munkaerővel. Tóth 
József javasolta, hogy az óvodát kellene kifesteni, mert szerinte nagyon rossz állapotban van, 
már beszélt is a vezető óvónővel ebben az ügyben. Szerintem ez nem tartozik rá, hiszen az 
épület az önkormányzaté és ahogy mindig ebben az évben is lesz tisztasági meszelés. Az sem 
igaz, hogy rossz állapotban van. Mindig karban van tartva. Egyébként sem az óvoda vezetővel 
kellett volna ezt megbeszélnie, hanem a képviselő-testülettel. A másik dolog, hogy ennek a 
beszélgetésnek a keretében, ahol voltak több faluból, felhozta, hogy a jelenlegi képviselő
testület nem ér semmit, mindig csak bólogatnak és legszívesebben rájuk borítaná az asztalt. A 
református nőegyleti gyűlés nem erről szól és nem tartom szerencsésnek, hogy a kisebbségi 
önkormányzati funkciója miatt vélt sérelmeit egy református gyülekezeti ülésen kinyilvánítja, 
ráadásul lelkipásztorhoz nem méltó szavakkal. 

Baranyai Endre: Én mint a presbitérium gondnoka is hal]ottam erről. A tiszteletes úr saját 
szakállára nyilatkozott. Erről a dologról nem tájékoztatta. a presbitériumot sem. Örültü1*, 
hogy az első nőszövetségi ülés megtörtént, 'sajnos a fentiek 'miatt nemigen lesz folytatása. En 
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megbeszéltem ezt a tiszteletes úrral és mondtam neki, : hogy az egyház és a kisebbségi 
önkormányzat nem egy és ugyanaz. Ezeket a dolgokat külön kell választani. Ha mint 
kisebbségi önkormányzat elnöke baja van, azt írja les:Z; és nyújtsa be a testületnek és 
megtárgyaljuk. Sajnos e miatt már többen jelezték, hogy nem fognak elmenni a gyűlésekre, 
mivel ez nem az egyházról szól, hanem a politikáról. :Nagyon sajnálom, hogy ez a jó 
kezdeményezés, mint a nőszövetség, emiatt nem folytatódik:. 

Szabó Sándor: A kóbor kutyákkal mit csináljunk. Sajnos túl sok a kóbor kutya a faluban. 

Mező Gyula: Aki ilyet lát írja le és adja be a képviselő-testQJethez. 

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

Mező óylila 
polgármester 
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