
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-án 15 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén (Önkormányzati Hivatal nagyterme, 4122 
Gáborján Fő u. 106.) 

Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Baranyai Endre, Sándorné Bunyik Andrea, Szabó 
Sándor képviselők. 

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző, Nagy Fanni 
jegyzőkönyvvezető 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés beiskolázási segélyekről 
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. A 3. napirendi pont 
keretében tárgyalnánk meg a faluban levő kamerák felújítását, a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatásáról és az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról 
szóló pályázati kiírást, a faluban megrendezésre kerülő Szüreti felvonulást, a TOP-os és a 
gáborjáni bölcsődével kapcsolatos pályázatok beadását, a Bihari Önkormányzatok 
Falugondnokságával kapcsolatos kérelmet, az utolsó pontban pedig két kérelem beadványt. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően 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. Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés beiskolázási segélyekről 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Különfélék 
AJ A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és az önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás 
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BIA faluban levő kamerák felújítása 
Cl A faluban megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás megrendezéséhez támogatás 

kérése 
Dl Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra pályázat beadása 
El Gáborjáni bölcsödével kapcsolatos pályázat 
FI Bihari Önkormányzatok Falugondnokságával kapcsolatos kérelem tárgyalása 
GI Kérelem beadványok 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatási igény 
benyújtásáról 

Mező Gyula: 
Az előterjesztést megkapta mindenki, én ehhez mást hozzáfűzni nem kívánok. Úgy 
gondolom, nem kérdéses a tűzifa támogatási igény benyújtása. Van e valakinek az 
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? 
Ha nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja Gáborján Község Önkormányzatának 2018. évi 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról 
szóló BM. pályázati kiírás alapján benyújtható szociális célú tűzifa támogatási igény 
benyújtását, az 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 hozták: 

3212018.(VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásáról 
szóló BM. pályázati kiírás alapján 258 m3 szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására. 
A képviselő-testület a támogatással elnyert kemény tűzifa mennyiségének az erdészetből a 
településünkre szállításának és a rászorulók részére való eljuttatásának költségeit biztosítja. A 
szociális célú tűzifa támogatásért az önkormányzat a lakosságtól ellenszolgáltatást nem kér. 

Határidő: 2018.08.31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Előterjesztés beiskolázási segélyekről 

Mező Gyula: 
A beiskolázási támogatással kapcsolatban javaslom, hogy az idén is adjunk a gyermekek 
számára. Azt javaslom, hogy egyszeri 8.000 Ft/fő összeggel támogassuk az általános iskolába 
járó gyermekeket, a közép és főiskola nappali tagozatán tanuló gyermekeket pedig 10.000 
Ft/fő összeggel. 
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Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

33/2018. (VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjánban állandó lakóhellyel 
rendelkező általános iskolában tanuló gyermekek egyszeri 8.000 Ft a közép és főiskola 

nappali tagozatán tanuló gyermekek 10.000 Ft egyszeri beiskolázási segélyben részesüljenek. 

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

Mező Gyula: 
Az óvodába járó gyermekeket se hagyjuk ki, nekik javaslom a 3.500 Ft/fő egyszeri 
támogatást, amit az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a vezető óvónő kezébe fizetünk ki, 
aki ebből tisztasági csomagot és szükséges dolgokat vásárol és számlával elszámol. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, 
akkor szavazásra teszem fel az előterjesztett határozatot. Kérem a képviselő-testületet, hogy 
aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

34/2018. (VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvodába járó 
gyermekek 3.500 Ft/fő egyszeri segélyben részesüljenek. A 51 fő X 3.500 Ft, azaz 178.500 
Ft, azaz százhetvennyolcezer-ötszáz forint Varga Dezsőné vezető óvónőnek legyen kifizetve 
azzal, hogy a tisztasági és egyéb kötelező felszerelést vásárolja meg a gyermekeknek és 
utólag elszámoljon a kifizetett összeggel. 

Határidő: 2018. szeptember 10. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 



3. napirendi pont Különfélék 
AJ A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és az önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás 

Mező Gyula: 
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet a REKI támogatással kapcsolatban, amelyet az 
Önkormányzat nyújtott be. A támogatásnak az első fordulóját sikeresen teljesítettük és 
nyertünk 6.300.000 Ft összeget. 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a megyei önkormányzatok 
rendkívüli támogatásáról és az önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról 
szóló pályázati kiírás második fordulójának benyújtásához, és fogadja el az alábbi határozatot. 

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

35/2018. (VIIl.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2018. ev1 
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 benyújtásához. 

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

3. napirendi pont Különfélék 
B/ A faluban levő kamerák felújítása 

Mező Gyula: 
A Gáborján Község Önkormányzata a TSZ előtti területért 400.000 Ft bérleti díjat kért, ehhez 
az összeghez pótolnánk és a Gáborjánban lévő térfigyelő kamerák felújítására fordítanánk. 

Baranyai Endre: 
Kikkel szeretnénk elkészíttetni, mert amelyek most fel vannak helyezve nem megfelelőek, és 
a felújításra kevés ez az összeg. 

Mező Gyula: 
Ehhez az összeghez természetesen, amely a bérleti dijból folyik be, pótolnánk annyit, 
amennyit szükséges. 

Szabó Sándor: 
A központoknál kellene feltétlen elhelyezni az új kamerákat. 

Mező Gyula: 
A meglévő kamerákat úgy szeretnénk korszerűsíteni, hogy az önkormányzat és a rendőrség is 
könnyebben tudjon információt lekérni, ezért wifis kamerákat szeretnénk beszereltetni. 
Azoknál a csomópontoknál, ahol most is van kamera, mindenképpen el kellene majd helyezni, 



ezek a híd, falu vége, Arany János utca és a Dózsa György utca kereszteződése, mázsaház, 
ahol pedig nincsen, de szükséges oda új kamerákat telepítenénk. Mivel most kerületek 
kihelyezésre az új utcatáblák ezzel óvnánk azokat is a megrongálástól és a Széchenyi utca 
végén elhelyezett súlykorlátozó táblát is. Az új kamerákra árajánlatot fogunk kémi és 
alaposabban utánanézünk aztán fogunk dönteni. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

36/2018. (VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a faluban lévő kamerák 
felújításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy 400.000 Ft összeget biztosít a kamerák 
felújításának költségére az önkormányzat 2018. évi költségvetésének saját bevétele terhére. 
Az ezen felül felmerülő felújítási költségek elbírálásáról új előterjesztés napirendre tűzése 
esetén dönt. 
Feléri a polgármestert, hogy a meghatározott keretösszeg erejéig végeztesse el a felújítást, ezt 
meghaladóan készítsen új előterjesztést a képviselő-testület részére. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

3. napirendi pont Különfélék 
Cl A faluban megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás megrendezéséhez 

támogatás kérése 

Mező Gyula: 
Mint ahogy a tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is megrendezésre kerül a községünkben 
a Szüreti felvonulás. Ez a rendezvény 2018. október 13-án kerül megrendezésre. Úgy 
gondolom, hogy a rendezvény nagyobb szabású lesz, ezért javaslom a képviselő-testületnek, 
hogy 500.000 Ft-al járuljon hozzá a rendezvény biztosításához. 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Kérem a képviselő
testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással szavazzon. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

37/2018. (VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. október 
13-án megrendezendő Szüreti felvonulást 500.000 Ft-tal, azaz Ötszázezer forinttal támogatja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 



3. napirendi pont Különfélék 
Dl Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra pályázat beadása 

Mező Gyula: 
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra a pályázatunkat be kell nyújtani, mivel 
a határideje 2018. szeptember végén le fog járni. A pályázati kiírás megnevezése: 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése. Kódszáma: TOP-3.2.1-16. A pályázható 
összeg minimum 50 millió Ft, maximum 124,89 millió Ft, mi a maximális összegre 
szeretnénk pályázni. A pályázati támogatás intenzitása 100%, tehát önerőt nem szükséges 
biztosítanunk. A községünk Faluházára egyedül nem lehetséges benyújtani mivel nincs 
elegendő költsége. Ezért az Önkormányzat épületét is szükséges bele venni ebbe a pályázatba. 
Mindenképpen szeretnénk gázkazán cserét és napelemmel is szeretnénk felszerelni az 
épületet. A napelemmel kapcsolatban beszélni fogunk hozzáértő energetikussal, a Faluházban 
vegyes tüzelésü kazánt szeretnénk. A gázt mindenképpen szeretnénk kizárni, mivel a 
Faluházunk hatalmas épület, ezért a felfűtése nagyon sok költségbe kerül. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, 
kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

3812018. (VllI.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzati 
Épületek Energetikai Korszerűsítése, kódszáma: TOP-3.2.1 -16. , pályázati kiírásra 
Önkormányzatunk a maximálisan igényelhető, 124.890.000 Ft összegű pályázati támogatásra 
nyújtsa be az igénylését. A támogatás intenzitása 100%, önerőt nem szükséges biztosítani. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat pályázatát nyújtsa be. 

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

3. napirendi pont Különfélék 
El Gáborjáni bölcsödével kapcsolatos pályázat 

Mező Gyula: 
Tájékoztatnám a képviselő-testületet a Mini Bölcsőde pályázattal kapcsolatban, hogy ha kijön 
az új pályázat az Önkormányzat a támogatási igényét be szeretné nyújtani rá. A községünkben 
lenne érdeklődés a bölcsődével kapcsolatosan. A fejlesztés az óvoda területén valósulna meg, 
valószínűleg egy új szárny hozzáépítésével, amelyben tudnánk biztosítani a bölcsődei ellátás 
feltételeit. 
A Mocorgó Óvodával kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a pályázatot 
sikeresen megnyertük, amelynek összege 29.500.000 Ft, a többi pályázatunk viszont még bent 
van. 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pályázati cél szerinti fejlesztéshez 
kapcsolódó pályázat benyújtásához, és fogadja el az alábbi határozatot. 



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

39/2018. (VIII.16) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Nemzetgazdasági Miniszter 
által „ a Mini Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására" kiírandó pályázaton 
Gáborján Község Önkormányzata támogatási kérelmének benyújtásához, a maximálisan 
igényelhető összegben és a szükséges saját forrás hozzájárulásával. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

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

3. napirendi pont Különfélék 
FI Bihari Önkormányzatok Falugondnokságával kapcsolatos kérelem 

tárgyalása 

Mező Gyula: 
Megkérem jegyző urat, hogy mondjon néhány szót a Bihari Önkormányzatok 
Falugondnokságával kapcsolatos kérelemről. 

Jenei Attila: 
Egy kérelem érkezett hozzánk a Bihari Önkormányzatok Falugondnokságával kapcsolatosan, 
amelyben az áll, hogy 2017. február 28-án lemond a falugondnokságról a vezető és a Bihari 
Önkormányzatok Falugondnokságának 200.635 Ft tartozása keletkezett. A cég törlésének a 
tartozás rendezése a feltétele. A kérelem tárgya az adótartozás kiegyenlítése. Korábban 
méltányosság kérés történt, amelyet nem fogadtak el, saját hivatali kapun kellene kémi, de 
ehhez nincs megbízottja a Bihari Önkormányzatok Falugondnokságának. A Gáborján Község 
Önkormányzatára nem üthet vissza ez a tartozás, viszont ha a végrehajtást folytatják továbbra 
is költségekkel fog járni. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
Az lenne a kérdésem, hogy ez a tartozás kire hathat ki? 

Jenei Attila: 
A tulajdonosra sem és senki másra sem hathat ki a tartozás, évek múlva törölni fogják a céget. 
A tulajdonost és a vezetőt törölték az ügyvezetőségből ő már nem tud semmit intézni és 
tartozás sem terheli. 
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3. napirendi pont Különfélék 
G/ Kérelem beadványok 

Mező Gyula: 
Megkérem Baranyai Endrét, hogy mondjon néhány szót a szóbeli kérelemmel kapcsolatosan. 

Baranyai Endre: 
Megkért engem Nagy Róza gáborjáni lakos, hogy vigyem a képviselő-testület elé az ő ügyét. 
Az a problémája, hogy az előtte levő díszalma fától, amely az Önkormányzat tulajdonában 
van, nem lehet a járdán biztonságosan közlekedni, és a nagy bokroktól nem lehet látni. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
A díszalma fa ágait szokták vágni, de viszont ebben az évben tényleg nem került sor erre. 
Meg kell kicsit nyírni a fát, és az előtte levő bokrokat meg le kell nyírni, mivel ténylegesen 
nagyon nagyra megnőttek már. 

Mező Gyula: 
Jövő tavasszal mindenképpen le fogjuk vágni a bokrokat és a díszalma fával kapcsolatban is 
megtesszük a lépéseket. 

Mező Gyula: 
Érkezett még egy kérelem, amelyet szeretnék a képviselő-testület elé terjeszteni. Egy 
Gáborjánban élő fiatalember édesanyja és nagyapja halála miatt támogatást kér az 
Önkormányzattól, 70.000 Ft egyszeri segélyt, mivel nagyon sok költsége és tartozása 
halmozódott fel. Felvettük őt és a testvérét dolgozni az Önkormányzathoz közmunka program 
keretében és nem jártak be és nem végezték el a munkájukat megfelelően. Emiatt nem 
javasolnám a benyújtott kérelmük elfogadását. 

Baranyai Endre: 
Fel kell ajánlani a kérelemre válaszolva, hogy ő és a testvére is dolgozhat közmunka program 
keretében az Önkormányzatnál. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
Mi miatt nem jártak dolgozni és nem végezték el a munkát? 

Mező Gyula: 
Az volt az indoka, hogy nem akarnak közösségben dolgozni, ezért felajánlottam nekik hogy 
külön helyiségben dolgozzanak, de ennek ellenére a munkájukat nem megfelelően látták el. 
Ezért nem javasolom 70.000 Ft egyszeri segélybeli támogatásukat, de munkát tudnánk 
felajánlani számukra. 

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

rn-~t~ 
Mező Gyula 
polgármester 
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