
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018.október 2-án 16 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén (Önkormányzati Hivatal nagyterme, 4122 
Gáborján Fő u. 106.) 

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

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

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához való csatlakozáshoz 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

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 2. napirendi pont 
keretében tárgyalnánk meg a Vízmű Zrt. határozati javaslatának elfogadását a 
végelszámolással kapcsolatosan, a szemétlerakást a község külterületén, az önkormányzat 
tulajdonában lévő szőlőskerti földeket, a Mini Bölcsődével kapcsolatos pályázatot és a 
településen élők panaszát a kóbor kutyákkal kapcsolatban. 

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. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2019. évi pályázati fordulójához való csatlakozáshoz 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Különfélék 
AI A Vízmű Zrt. határozati javaslatának elfogadása a végelszámolással 

kapcsolatosan 
BI Szemétlerakás a község külterületén 
Cl Az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti földek eladása 
Dl A Mini Bölcsődével kapcsolatos pályázat 
El Településen élők panasza kóbor kutyákkal kapcsolatban 
Ea.: Mező Gyula polgármester 



1. napirendi pont Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához való csatlakozáshoz 

Mező Gyula: 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan csatlakozzunk a 
2019. évi pályázati kiíráshoz, hogy ezzel is támogatni tudjuk a községünkből felsőoktatási 
intézményben tanulókat. 

Szabó Sándor: 
Hány emberre vonatkozik ez a pályázat? 

Mező Gyula: 
A pályázatra 3-4 fő szokott jelentkezni, majd ha lejár a határidő megtudjuk, pontosan hányan 
lesznek. 

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

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: 

40/2018. (X.02) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért abban, hogy csatlakozik az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve a 2019. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához. 

Határidő: 2018. november 6. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Különfélék 
A/ A Vízmű Zrt. határozati javaslatának elfogadása a végelszámolással 
kapcsolatosan 

Mező Gyula: 
Megkérem jegyző urat, hogy mondjon néhány szót a végelszámolásról, amely eljárás a Hajdú
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szemben zajlik. 
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Jenei Attila: 
A Vízmű Zrt. rendkívüli közgyűlésen úgy határozott, hogy 2018.09.01. fordulónappal 
egyszerűsített végelszámolást indít. A határozati javaslat alapján, amit küldtek számunkra, a 
tevékenységet lezáró beszámolót 365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft mérleg 
szerinti eredménnyel, a kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést 
elfogadásra bocsátják. 

Mező Gyula: 
Három évig lehetséges ezt halasztani, ők ezt meg is tették, viszont volt vevő az ingatlanra. Fel 
kellett értékelni, de túl sokra értékelték, aztán meg lett az szavazva, hogy el kell adni. Üdülési 
jog volt kiküldve, licitálni kellett rá, de senki nem licitált. Aztán Hajdúsámsonnak eladták 
51 %-al megszavazva. 

Baranyai Endre: 
Hány polgármester volt jelen, hogy így döntöttek, hogy eladják? 

Jenei Attila: 
A gyűlésen 42 vagy kicsivel több polgármester volt jelent. 

Mező Gyula: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a Vízmű Zrt. közgyűlése általi 27/2018. (X.03.) 
határozati javaslatot. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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

41/2018. (X.02) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a." Közgyűlése által egyaránt elfogadásra javasolt határozati 
javaslatot, és úgy döntött, hogy a 2018.06.23-2018.08.31. tevékenységet lezáró beszámolót 
365.045 ezer Ft mérleg főösszeggel és 75.235 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel, a 
kiegészítő melléklettel, valamint a könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Különfélék 
B/ Szemét lerakás a község külterületén 

Mező Gyula: 
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy ami volt szeméttelep a temető mögött az 
Önkormányzat azt megszüntette, a szemetet elhordattuk, és a szükséges tereprendezést is 
elvégeztettük. 



Szabó Sándor: 
Viszont a szeméttelep helye mellett ott van a nagy kupac szemét. 

Mező Gyula: 
Az a nagy kupac szemét Hajdúszoboszlóról érkezett, de már fel lettek emiatt jelentve. Nem 
csak oda, hanem más területre is lett lerakva szemét, de azokat is feljelentettük. A felhívó 
plakátokat megcsináltuk és azokat kihelyezzük ezekre a területekre, ettől többet nem tudunk 
tenni, a tulajdonosaik vigyázzanak a területre. 

Baranyai Endre: 
Azt gondolom, hogy a tulajdonosokat ki kellene hívni oda és jegyzőkönyvbe felvenni, hogy 
feltáblázva átadtuk a területet nekik. Így ezután nem jöhetnek panasszal hozzánk. 

Mező Gyula: 
Rendben, megtesszük az ezekkel kapcsolatos lépéseket. 

2. napirendi pont Különfélék 
Cl Az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti földek eladása 

Mező Gyula: 
A szőlőskerti földeket hiába mérettük ki földmérővel, nincsen elég emberünk ahhoz, hogy azt 
művelni tudjuk. A földek közül 7 db van az önkormányzat tulajdonában, én úgy gondolom, 
hogy van elég földünk rendesen, amelyet tudunk művelni, nincs szükségünk ezekre, ezért azt 
javasolom, hogy adjuk el. 

Baranyai Endre: 
A Zsadányi család szokta mostanában vásárolni ezeket a szőlőskerti földeket, fel kell ajánlani 
nekik, ők biztosan vennének még. 

Mező Gyula: 
Ahogy azokat kimérték, azt lehetetlen használni, elég rosszul lett kimérve. Nagyon kevés 
lucerna is lett ezekről a földekről. Ez a szőlőskerti összes föld 640.000 Ft-ba van nekünk, 
570.000-ért vettük és 70.000 Ft-ért mérték ki nekünk. Ezeket az összegeket jó lenne 
visszakapni értük az eladásuk során. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom, hogy adjuk el ezeket a földeket és javaslom elfogadásra a 
határozatot. 

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

42/2018. (X.02) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 702, 706, 707, 717, 718/2, 803 , 758 hrsz-ú szőlőskerti ingatlanok 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és egyetért azzal, hogy a tulajdonában lévő hét darab 
zártkerti ingatlan értékesítésre kerüljön összességében legalább 640.000 Ft vételárért. 
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Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy az ingatlanok értékesítésének 
lebonyolításáról gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Különfélék 
Dl A Mini Bölcsődével kapcsolatos pályázat 

Mező Gyula: 
Tájékoztatnám a képviselő-testületet a Mini Bölcsőde pályázat kijött és az Önkormányzat a 
támogatási igényét be szeretné nyújtani rá. A fejlesztés az óvoda területén valósulna meg, 
vagy egy új szárny hozzáépítésével vagy pedig teljesen különálló épületben, amelyben 
tudnánk biztosítani a bölcsődei ellátás feltételeit. Ez attól függ, hogy belefér-e a keretbe egy 
új épület felépítése, ez után majd a pályázatíró utánanéz. A pályázatban 1 férőhelyre 

3.000.000 Ft-ot adnak, mi 10 férőhelyre szeretnénk az igényünket benyújtani, ami 30.000.000 
Ft-ot jelent. November vége a határidő, addig be kellene adnunk és jövő év január
februárj ában már megszületik a döntés is. Úgy gondolom, a 10 főre való kapacitást lehetséges 
teljesíteni, ha esetleg nem lesz ki a létszám a gáborjáni gyermekekkel a környező falvakból is 
jöhetnének majd. 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, 
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 tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 

43/2018. (X.02) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete szükségesnek tartja az előterjesztésben 
megfogalmazott pályázati cél megvalósítását, és hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 201 7. évi C. törvény 1. melléklet IX. 
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 53. Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a 
hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 116412018. (JJJ 27.) Korm. határozat 3. pontja 
alapján az ország teljes területén működő és újonnan létrehozandó települési önkormányzat 
tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó intézmények {bölcsőde, mini bölcsőde) 

fejlesztésének támogatására meghirdetett pályázati kiírásra benyújtsa a pályázatát. 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. 

Határidő: 2019. március 18. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 



2. napirendi pont Különfélék 
El Településen élők panasza kóbor kutyákkal kapcsolatban 

Mező Gyula: 
Megkérem Sándorné Bunyik Andreát, hogy mondjon néhány a kóbor kutyákkal kapcsolatban. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
Gáborján község utcáin egyre több kutya szaladgál mindenfelé, a Fő utca közepén és végén, a 
Szántó K. J. utcán, az Arany J. utcán. 

Mező Gyula: 
Ezeket a panaszokat senki sem írja le kézzelfoghatóan, valakinek le kellene írnia. Ez ügyben 
már lett kiküldve 3 személynek felszólítás. Jegyző úrhoz az lenne a kérdésem, hogy meglehet
e őket büntetni pénzbírság kiszabással? 

Jenei Attila: 
Igen, az alapösszeg 15.000 Ft, viszont az alapösszeg 6-szorosa is lehet. 

Mező Gyula: 
Amennyiben még egyszer bejelentik és kint lesz a kutya, továbbra is ez folytatódik, meg kell 
büntetni őket. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
Az lenne a kérdésem, hogy gyepmesterrel nem lehetne elfogatni? 

Jenei Attila: 
Azért nekünk fizetnünk kellene, az elszállítási költségeket is nekünk kellene fedezni. 

Mező Gyula: 
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. 

Mező Gyula 
polgármester 
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