
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 24-én 15 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén 

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

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz; Jenei Attila j~gyző, Faragó Sándor pénzügyi 
főmunkatárs és Bazsó Ferencné családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársa. 

Napirendi pontok: 
r , 1 

1. Polgármesteri jelentés 

2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi költségvetéséről szóló 
() 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló és zárszámadási rendeletének elfogadása. 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

4. Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának éves értékeléséről. 
Ea : Mező Gyula polgármester 

5. Előterjesztés Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
évi munkájáról 
Ea : Mező Gyula polgármester 

6. Előterjesztés a háziorvosi alapellátás további működtetéséről, és döntés a háziorvos 
személyéről. 
Ea : Mező Gyula polgármester 

7. Különfélék 

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 meghívóban leírt napirendi pontokat fogadja el azzal az 
eltéréssel, hogy a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról 
szóló beszámoló legyen az első napirendi pont, és javaslom a napirendet kiegészíteni két 
különfélével, a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításával, és Dr. 
Kincses Béla Háziorvos megbízási díjának emelésével. Aki egyetért a napirendi pontokkal az 
kérem hogy kézfeltartással jelezze. 

A jelenlévő 5 képviselő-testületi tagból 5-en szavaztak .és 5 igen szavazattal az alábbi 
napirendi pontokat fogadták el: 
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1. Előterjesztés Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
évi munkájáról 
Ea : Mező Gyula polgármester 

2. Polgármesteri jelentés 

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

4. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi gazdálkodásról szóló 
beszámoló és zárszámadási rendeletének elfogadása. 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

5. Előterjesztés az önkormányzat 2017.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának éves értékeléséről. · 
Ea : Mező Gyula polgármester 

6. Előterjesztés a háziorvosi alapellátás további működtetéséről, és döntés a háziorvos 
személyéről. 

Ea : Mező Gyula polgármester 

7. Különfélék 
A. a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 
B. Dr. Kincses Béla Háziorvos megbízási díjának emelése 

1. napirendi pont. Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. 
évi munkájáról 

Mező Gyula: Megkérem Bazsó Ferencnét, hogy ha a Váncsodi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolójához van szóbeli 
kiegészítése, akkor tegye meg. 

Bazsó Ferencné: Július l-től új munkatársam lesz Rózsáné Tóth Irma személyében, aki 
jelenleg a gáborjáni óvoda alkalmazottja, de ha véget ér a tanév akkor a családsegítő 
szolgálatnál fog dolgozni. 
Gáborjánban egyre több az igazolatlan hiányzás miatti védelembe vett gyermek. Ezekben az 
esetekben sajnos olyan a családi háttér, hogy a gyermekekkel nem foglalkoznak eleget, nem 
tudnak megfelelő példát mutatni, nem tudják a gyermeket motiválni, és így a gyermekek nem 
látják elég értelmét a tanulásnak. Nagyobb, komolyabb gondok nincsenek, csak a Laska 
családdal voltak de ők viszont nemrég elköltöztek. 

Mező Gyula: Köszönöm a kiegészítést. Van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatosan 
kérdése, hozzászólása, vagy javaslata? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja Váncsodi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolót, az 
kézfeltartással jelezze. 
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A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

24/2018. (V.24) számú határqzat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért a Váncsodi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámolóval és elfogadja azt. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont: Polgármesteri jelentés 

Mező Gyula: a 2018 évi közmunka program március l-el kezdődött meg, amelyhez 92 főt 
vettünk fel. A közfoglalkoztatottak kb. 70%-a nő mert az l1tóbbi időben a férfiak jelentős 
része máshol talált munkát. Ez alapvetően jó dolog, de a mi programjaink alapvetően fizikai 
munkára épülnek, ezért ezt most nem lesz könnyű elvégeztetnünk. Az új programba nagyobb 
beruházásokat nem engedélyeztek, mindösszesen kétmillió forintot költhetünk el kisebb 
értékű eszközök beszerzésére és a száraztészta készítő üzem nyílászáróinak kicserélésére. a 
támogatás legnagyobb részét munkabérre és azok járulékaira fordíthatjuk. A 
közmunkaprogramokhoz kapcsolódó eszközbeszerzéshez 10% önerőt kell biztosítanunk, de 
ez nem nagy összeg, és a közmunkaprogramban megtermelt és értékesített termékek árát 
egyébként is vissza kell forgatni a kiadások fedezetére. 

EFOP pályázat keretein belül mezőgazdasági utak karbantartására benyújtott pályázatunkon 
MTZ traktor, és rakodó gép beszerzésére kaptunk támogatást, de időközben környezetvédelmi 
előírások miatt beszüntették az MTZ traktorok importját, ezért azt nem tudunk venni. 
Ugyanezen.kategórián belüli más gyártmányú traktor viszont három millió forinttal drágábban 
beszerezhető amire nincs forrásunk, úgyhogy egyelőre keressük a megoldási lehetőséget. 

Szintén EFOP-os pályázaton „ az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása" 
címen Huszonnyolcmillió-hatszázharminchat ezer forintot nyertünk, amely program június 1-
től indul, és egy éven keresztül tart. Lesz majd második forduló is, amelyben épület felújításra 
pályázunk. 

A Belügyminisztérium által önkormányzati intézmények épület felújítására kiírt pályázaton 
az óvoda felújítására adtunk be pályázatot. 
A Belügyminisztérium az elmúlt évben az Arany János és Dózsa György utcák 600 méteres 
szakaszának a felújítására tizenötmillió forint támogatást nyújtott, amelyből ezen útszakasz 
felújítása most május hónapban készült el. 
Ennyit szerettem volna mondani, ha valakinek kérdése, vagy észrevétele van kérem hogy 
tegye meg. Ha nincs akkor kérem hogy aki a beszámolómat elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

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

25/2018. (V.24) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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3. napirendi pont: Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi 
költségvetéséről szóló 5/2017.(111.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 

Faragó Sándor: Az előterjesztést mindenki megkapta, nern kívánok hozzátenni semmit. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja el. 

Mező Gyula: Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztett rendelet-tervezetet. Kérem a 
képviselő-testületet, aki egyetért a 2017. évi költségyetési rendelet módosításával 
kézfeltartással jelezze. · 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi rendelet módosítást fogadták el. 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
3/2018. (V.24.) 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.(III.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 

8.556.240 Ft-tal 
8.556.240 Ft-tal 

módosítja és az önkormányzat 2017. évi 

állapítja meg. 

módosított bevételét 
módosított kiadását 
a'költségvetési egyenleg összegét 
-ebből működési 

felhalmozási 

346.592.486 Ft-ban 
346.592.486 Ft-ban 

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

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

304.491.247 Ft 
144.902.569 Ft 
20.851.329 Ft 
79.550.665 Ft 

Működési költségvetés módosított kiadásai 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
Dologi kiadások 
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12.501.760 Ft 
46.684.924 Ft 

3.480.000 Ft 
42.684.924 Ft 

35.329.656 Ft 
25.929.656 Ft 

0 EFt 
9.400.000 Ft 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 
Egyéb működési célú kiadások 

ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül 
Tartalékok 

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
Beruházások 

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
Felújítások 

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.l ,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.§ 

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Gáborján 2018 május 24. 

4. napirendi pont: Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi gazdálkodásról szóló 
n beszámoló. és zárszámadási rendeletének elfogadása. 

Mező Gyula: Megkérem Faragó Sándort, hogy amennyiben az előte1jesztéshez szóbeJi 
kiegészítést akar tenni, akkor tegye meg. ' 

Faragó Sándor: Az előterjesztéshez nem kívánok kiegészítést tenni. 

Mező Gyula: Van-e valakinek a 2017 évi gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatos 
kérdése, észrevétele, vagy javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a 
Gáborján Község Önkormányzata 2017.évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 
zárszámadási rendelet tervezetet, akkor az kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el. 
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GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (V. 24.) önkormányzati rendelete 
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

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

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
zárszámadást 

344.149.440.-Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel 

302.056.815.-Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással 

42.092.625.-Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 
az 1.1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok 
bemutatását, az 1. 2. mellékletek szerint fogadja el. Önként vállalt és államigazgatási feladatok 
nincsenek. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások 
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2.§ 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők 
szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet 
szerint fogadja el. 

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1; 6. 2 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.1;7.2 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8. 
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 
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(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 
maradványnak a 2018. évi előirányzatokon tö1iénő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4.§ 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek 
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

5. § 

(1) Ez a rendelet 2018 május 31-én lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017 évi 
költségvetéséről szóló 5/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet. 

Mező Gyula: A 2017 évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan a képviselő-testület elé 
kell terjesztenünk, a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága a 2017 évi 
Kincstári ellenőrzési program keretében 2017 évben önkormányzatunknál és intézményeinél 
végzett ellenőrzéséről szóló jelentését, valamint a belső ellenőr 2017 évi összesítő jelentését, 
amelyet az előterjesztéshez csatoltunk. Megkérem Faragó Sándort hogy amennyiben az 
előterjesztést kiegészíteni kívánja, akkor tegye meg. 

Faragó Sándor: Az előterjesztést azzal szeretném kiegészíteni, hogy a 2017 évi 
gazdálkodásról szóló előterjesztésben szerepel az, hogy a Ma,gyar Államkincstár Hajdú-Bihar 
Megyei Igazgatósága a 201 7 évi Kincstári ellenőrzési program keretében 2017 évben 
önkormányzatunknál és intézményeinél átfogó ellenőrzést végzett. Az előterjesztéshez 

csatoltuk az ellenőrzési jelentést, és akinek az abban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése vagy 
észrevétele van, kérem hogy tegye meg, és válaszolok a kérdésre. A zárszámadási rendelet 
elfogadásán kívül a képviselő testületnek, amennyiben elfogadja a MÁK jelentését, azt 
határozatban kell megtennie az előterjesztésben szereplő határozati javaslat szerint 

Mező Gyula: Kérem hogy aki a Magyar Államkincstárnak 2017 évi Kincstári ellenőrzési 
program keretében a Gáborján Község Önkormányzatánfil végzett ellenőrzéséről szóló 
ellenőrzési jelentésében foglaltakat elfogadja, az kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot fogadták el. 

26/2018. (V.24) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontja alapján - figyelemmel 
az államháztartásról ·szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a alapján, valamint a 
költségvetési szervek belső kontrolrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet rendelkezéseire -, megtárgyalta a 2017. évi Kincstári ellenőrzési program 
keretében végzett 304/2017. HAJ-ÁHV236-4/2018. számú ellenőrzési jelentésben foglaltakat, 
valamint a 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést, és úgy döntött, hogy azokat 
elfogadja. 
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Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az ellenőrzési jelentésben foglalt javaslatok alapján 
intézkedési terv elkészítéséről, és végrehajtásáról gondoskodjanak. 

Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Jenei Attila jegyző 

5. napirendi pont: az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának éves értékelése. 

Mező Gyula: Az előterjesztést megkapta mindenki, én ehhe.z mást hozzáfűzni nem akarok. 
Van e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha 
nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja Gáborján Község Önkormányzata 2017 évi átfogó 
értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, az kézfeltartással 
jelezze. 

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

27/2018. (V.24) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete elfogadja 
Önkormányzata 2017 évi átfogó értékelését az önkormányzat 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

Gáborján Község 
gyermekjóléti és 

6. napirendi pont: a háziorvosi alapellátás további működtetése, és döntés a háziorvos 
személyéről. 

Mező Gyula: A háziorvosi állás betöltésére jelentkezett Dr. Oláh Henrietta általános orvos, 
akit én meghívtam a mai testületi ülésre, de nemrég telefonált, hogy ma nem tud eljönni, mert 
megbetegedett a gyereke. 

Dr. Kincses Béla: Szerettem volna személyesen találkozni és beszélgetni vele mielőtt 
megbízzuk a háziorvosi teendők ellátásával. 

Mező Gyula: Megbeszélem a doktornővel, hogy a jövő hétenjöjjön el egy beszélgetésre. 

Dr. Kincses Béla: Az előterjesztésben szereplő napi 1,5 óra rendelési idő szerintem kevés. 
Ezért javaslom, hogy a rendelési időt napi 2 órában 09.00 tól-11.00ig határozzuk meg. és az 
iskola és ifjúság orvosi rendelési idő pedig hétfő 11.00-tól 12.00-ig legyen. 

Mező Gyula: A idő sürget bennünket, rövidesen be kell adnunk a háziorvosi szolgálat 
működési. engedélyének módosítására vonatkozó kérelmünket a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi osztályához. 
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Én azt kérem a képviselő testülettől, hogy bízza meg Dr. Oláh Henrietta általános orvost a 
gáborjáni háziorvosi feladatok tartós helyettesítésére, és fogadja el az erre vonatkozó 
határozati javaslatot a Dr. Kincses Béla által javasolt rendelési idő módosítással, mely szerint 
a rendelési idő minden nap 09.00 tól-11.00-ig, az iskola és ifjúság orvosi rendelési idő pedig 
hétfő 11.00-tól 12.00-ig legyen. Van-e még valakinek az előbbieken túl kérdése, javaslata , 
észrevétele? Kérem hogy aki a határozati javaslatot az előbb elhangzott módosítással 
elfogadja az kézfeltartással szavazzon. 

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

28/2018. (V.24) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az 
() orvosi feladatok tartós helyettesítésére 2018 július 1.-től megbízza Dr. Oláh Henrietta 

általános orvost. Továbbá a rendelési időt 2018 július 1.-től az alábbiak szerint módosítja. 

n 

Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

09.00 tól- 11.00-ig 
09 .00 tól - 11.00-ig 
09 .00 tól - 11.00-ig 

09.00 tól- 11.00-ig 
09.00 tól - 11.00-ig 

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő: hétfő 11.00-tól 12.00-ig 

A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az 
orvosi feladatok tartós helyettesítésére kösse meg a megbízási szerződést Dr. Oláh Henrietta 
általános orvossal, valamint a működési engedély módosításáról szóló kérelmet nyújtsa be a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi 
osztályához. 

Határidő: 2018 májµs 31. 
Felelős Mező Gyula polgármester 

7. napirendi pont: Különfélék A. a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

Mező Gyula: megkérem jegyző urat, hogy mondjon néhány szót a rendeletmódosításról. 

Jenei Attila: a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) önkormányzati rendeletünk módosítására az 
előterjesztésben hivatkozott jogszabályok változása miatt van szükség. 
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Szükséges a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a 
közszolgáltatáshoz viszonyított arányát rendeletben meghatározni, ha a közszolgáltató több 
tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi. 

Ezen kívül a hulladékra vonatkozó szállítási gyakoriságot is meg kell határozni, mégpedig 
az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott területenkénti szállítási gyakorisággal. 

Mező Gyula: Köszönöm a kiegészítést. Van e valakinek a rendeletmódosítással 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért 
a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításával az kézfeltartással 
szavazzon. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el. _ 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2018. (V.24) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 8/2016. (VII. 12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 

1. § 

A 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A közszolgáltató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, 
Oláh Zs. 1-1. mint közszolgáltatói alvállalkozó útján látja el az alábbi hulladékgazdálkodási 
tevékenységeket: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése. A közszolgáltatói alvállalkozónak a 
közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 99,3 %." 

2. § 

A korábbi 3. § (3) bekezdés számozása (4)-re módosul. 

3. § 

A 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A hulladék begyűjtésének, elszállításának gyakorisága: a közszolgáltató az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) szerinti nagyvárosias lakóterület esetén heti két alkalommal, egyéb, az OTÉK 
által meghatározott terület esetén heti egy alkalommal köteles az ingatlanhasználó által a 
közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényben összegyűjtött vegyes települési hulladékot 
elszállítani. Az OTÉK által meghatározott területeket a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 
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tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI 
rendelet 1. mellékletének 1. táblázata tartalmazza. Az elkülönítetten gyűjtött települési hulladék 
elszállítási gyakoriságát jelen rendelet 15. §-a tartalmazza. 

4§ 

A 10. §helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § 
Az üdülőingatlanok esetében - amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem tartózkodik - a 
közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
heti egy alkalommal történő gyakorisággal." 

4. § 

A 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az ingatfanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv reszere - a teljesített 
közszolgáltatás alapján, számla ellenében - köteles megfizetni. A Koordináló szerv a közszolgáltatási 
díjról negyedévente állít ki számlát." 

5. § 

Ez a rendelet 2018. július l-jén lép hatályba. 

Váncsod, 2018. május 24. 

7. napirendi pont: Különfélék B. Dr. Kincses Béla Háziorvos megbízási díjának emelése. 

Mező Gyula: Kincses doktor úr hogy szeretné, ha a vállalkozói díját felemelné a képviselő
testület 350.000,-Ft/hó összegre, mivel már úgyis csak 2018. június 30-ig fog dolgozni. 
Én kérem a testületet hogy erre az időszakra emeljük meg a doktor úr díját és a határozati 
javaslatot fogadjuk el. 
Van- e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, észrevétele, vagy javaslata? Ha nincs, akkor 
kérem hogy aki a határozati javaslatot elfogadja kézfeltartással jelezze. 

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

29/2018. (V.24) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi vállalkozói díj 
módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy dr. Kincses Béla háziorvos részére 
fizetett vállalkozói díjat 2018. március 1. napjától 350.000,-Ft, azaz Háromszázötvenezer 
forintban állapítja meg. A vállalkozói díj különbözete 2018.06.30-án visszamenőleg, egy 
összegben kerül kifizetésre. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés módosításáról és az új összeg 
kifizetéséről gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

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

K.m.f. 

12 


