
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 5-én 15 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén (Önkormányzati Hivatal nagyterme, 4122 
Gáborján Fő u. 106.) 

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, Faragó Sándor pénzügyi 
főmunkatárs, Nagy Fanni jegyzőkönyvvezető 

Napirendi pontok: 

1. Pályázati felhívás háziorvosi ellátás betöltésére 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018 .(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. 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. A 3. napirendi pont 
keretében tárgyalnánk meg a települési közművelődési feladatellátást. Kérem a képviselő
testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően 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. Pályázati felhívás háziorvosi ellátás betöltésére 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 
1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítása. 
Ea.: Faragó Sándor pénzügyi főmunkatárs 

3. Különfélék 
A/ Előterjesztés közművelődési megállapodás elfogadására 
Ea.: Jenei Attila jegyző 
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1. napirendi pont Pályázati felhívás háziorvosi ellátás betöltésére 

Mező Gyula: 
Az élet átírta ezt a napirendi pontunkat, mivel időközben sikerült egy háziorvos doktornővel 
felvenni a kapcsolatot, akit érdekelne a háziorvosi állás. A mai napon találkoztam is az új 
doktornővel, akit Dr. Csepei Szimónának hívnak, miután az adószáma megérkezik, 
bejelentkezik majd a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala 
Népegészségügyi osztályához ahol megkapja a működési engedélyt. Megkértem a doktornőt, 
hogy fénymásolatban bocsássa rendelkezésemre a dokumentumait, diplomáját és egyéb 
iratait, ezek itt vannak, ha valakit érdekel, beletekinthet. Egyébként hozzájárult ahhoz, hogy 
nyílt ülésen tárgyalja a testület a megbízását. A doktornő Romániából fog átjárni majd ide a 
községünkbe. Ilyen módon a meghívóhoz kiküldött előterjesztés okafogyottá válik, hiszen 
reményeim szerint, ha a doktornő beáll dolgozni, akkor tartósan megoldódik a háziorvosi 
feladat ellátása. 

Van-e kérdés hozzászólás? 

Baranyai Endre: 
Szolgálati lakásba fog költözni majd? 

Dr. Kincses Béla: 
En is megismerkedtem már az új kolleganővel, nagyon szimpatikus, a magyar tudása nem 
teljesen tökéletes, de igyekszik, szerintem jó lesz. Az Endre kérdésére válaszolva nem fog 
ideköltözni, át fog járni majd minden nap Romániából. 

Faragó Sándor: 
Dolgozik a szakmájában? 

Mező Gyula: 
Nem, meg akart vásárolni egy rendelőt Biharkeresztesen, de végül máshogy alakult neki. 

Faragó Sándor: 
Az ő képesítése megfelelő-e a háziorvosnak? 

Mező Gyula: 
Igen, meg van neki a háziorvosi képesítése. 
Én azt kérem a képviselő testülettől, hogy bízza meg Dr. Csepei Szimóna 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 08.00 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 a korábban kiküldött előterjesztést hagyják figyelmen kívül, a most kiosztott 
előterjesztést határozati javaslatáról kérem szavazni. Aki a határozati javaslatot az előbb 
elhangzott módosítással elfogadja az 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: 
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30/2018.(VII.5) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gáborjáni háziorvosi szolgálatnál az 
orvosi feladatok tartós helyettesítésére 2018. július 12.-től megbízza Dr. Csepei Szimóna 
háziorvost. Továbbá a rendelési időt 2018. július 12.-től az alábbiak szerint módosítja. 

Háziorvosi rendelési idő: 

Hétfő: 

Kedd: 
Szerda: 
Csütörtök: 
Péntek: 

08.00-tól - 11.00-ig 
08.00-tól - 11.00-ig 
08.00-tól - 11.00-ig 
08.00-tól - 11.00-ig 
08.00-tól - 11.00-ig 

Iskola és ifjúság orvosi rendelési idő: hétfő 11.00-tól 12.00-ig 
A rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig 11.00-től 16.00 óráig. 

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

Határidő: 2018. július 12. 
Felelős Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018.(111.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

Mező Gyula: 
Megkérem Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársat, hogy mondjon néhány szót az 
előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Faragó Sándor: 
Az előterjesztést mindenki megkapta, nem 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, 
hogy aki egyetért a 2018. évi költségvetési 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 rendeletmódosítást fogadták el. 



GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
6/2018. (VII.05.) rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 112018. (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 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban 
Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép 

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

Költségvetési és finanszírozási bevételét 
Költségvetési és finanszírozási kiadását 

28.636.452 Ft-tal 
28.636.452 Ft-tal 

módosítja és az önkormányzat 2018. évi 

állapítja meg. 

módosított bevételét 
módosított kiadását 
a költségvetési egyenleg összegét 
-ebből működési 

felhalmozási 

286.013.322 Ft-ban 
286.013.322 Ft-ban 

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

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

256.215.247 Ft 
131.499.185 Ft 
17.711.221 Ft 
80.650.241 Ft 
21.054.600 Ft 

5.200.000 Ft 

5.200.000 Ft 
100.000 Ft 

26. 773.667 Ft 
9.127.271 Ft 
2.859.422 Ft 

17.646.396 Ft 

Működési költségvetés módosított kiadásai 
Személyi juttatások 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
Dologi kiadások 
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 
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jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

2. § 

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.13.) számú rendeletének 
1.1, 1.2, 2.1 , 2.2, 6, 8, 9.1, 9.1.1 , ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 
6, 8 9.1, 9.1.1 , sz. melléklete lép. 

3.§ 

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

Gáborján, 2018. július 2. 

3. napirendi pont Különfélék AJ Települési közművelődési feladatellátás 

Mező Gyula: 
Megkérem jegyző urat, hogy mondjon néhány szót a települési közművelődési 

feladatellátással kapcsolatosan. 

Jenei Attila: 
Az önkormányzati törvény kötelező feladatként határozza meg a közművelődési feladat 
ellátását, a helyi közművelődési tér biztosítását. Ennek a feladatnak a személyi feltétele a 
Nemzeti Művelődési Intézeten keresztül volt biztosítva, de ez a foglalkoztatás 2018. június 
30-ával megszűnt. A feladatellátást megállapodás alapján elláthatná más intézet, intézmény, 
önkormányzat, ahol a megfelelő szakmai, személyi feltételek adottak, V áncsodon létezik 
ilyen, ott jól működik a kultúrház, ide lehetne felvenni egy főt, aki a Váncsodi 
kultúrházvezető szakmai irányításával látná el Gáborjánban a közművelődési feladatot. 

Mező Gyula: 
Köszönöm a kiegészítést. Van e valakinek a települési közművelődési feladatellátással 
kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért 
az 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: 

31/2018.(VII.5) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontja alapján- figyelemmel 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény rendelkezéseire -, megtárgyalta a Gáborján Község Önkormányzata és a 
Váncsod Községi Önkormányzat közötti Közművelődési Megállapodás elfogadására 



vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező 

Közművelődési Megállapodást az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a Közművelődési Megállapodást aláírja, és gondoskodjon annak 
végrehajtásáról. 

Határidő : folyamatos 
Felelős : Mező Gyula polgármester 

Mező Gyula polgármester: 
Megkérdezem, hogy a megtárgyalt napirendeken kívül valakinek hozzászólása, észrevétele, 
kérdése van-e, amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom. 

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

~~;"(7/4 
(/ti 

Mező Gyula 
polgármester 


