
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-én 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. 

Dr. Kincses Béla képviselő jelezte, hogy egészségi okok miatt nem tud jelen lenni, ezért ő 
igazoltan van távol. 

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

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri jelentés 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. 
(III.13.) rendeletének módosításáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

3. Előterjesztés a közterület rendjéről szóló 6/1997. (V.29) rendeletének felülvizsgálatáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.29.) rendeletének 
felülvizsgálatáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

5. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
Ea: Mező Gyula polgármester 

6. Előterjesztés Gáborján Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
támogatottairól 
Ea: Mező Gyula polgármester 

8. 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 8. napirendi pont 
keretében tárgyalnánk meg a Debrecen-(Békéscsaba)-Szeged gyorsforgalmi út nyomvonalát 
és egy kérelmet a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli zárásának meghatározására. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően fogadja el. 
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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. Polgármesteri jelentés 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 112018. 
(III.13 .) rendeletének módosításáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

3. Előterjesztés a közterület rendjéről szóló 6/1997. (V.29) rendeletének felülvizsgálatáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

4. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 20/2017. (XII.29.) rendeletének 
felülvizsgálatáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

5. Előterjesztés a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 
Ea: Mező Gyula polgármester 

6. Előterjesztés Gáborján Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 
Ea: Mező Gyula polgármester 

7. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
támogatottairól 
Ea: Mező Gyula polgármester 

8. Különfélék 
A! Debrecen-(Békéscsaba)-Szeged gyorsforgalmi út nyomvonaláról 
B/ Kérelem a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli zárásának meghatározására 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont Polgármesteri jelentés 

Mező Gyula: 
A polgármesteri jelentés keretében tájékoztatnám a Képviselő-testületet, hogy a TOP 
pályázati kiírás keretében benyújtottuk a Faluház, Községháza és a Könyvtár épületének 
energetikai felújítására vonatkozó pályázatunkat 124,8 millió Ft értékben, várjuk a kedvező 
bírálatot. 
A belügyminiszter által kiírt, hazai forrásból finanszírozott bölcsődei férőhelyek fejlesztésére 
kiírt pályázat előkészítése is folyamatban van, készülnek a tervek, várhatóan e hónap végén 
vagy december elején tudjuk beadni a pályázatot. 
A vidékfejlesztési program keretében Váncsoddal közösen benyújtott és támogatásban 
részesített külterületi közutak felújítására vonatkozó pályázatunk eszközbeszerzése még nem 
történt meg. Mint ismert az MTZ traktorok ez év január l-től nem állíthatók forgalomba, ezért 
mást megoldást kell keresnünk, ami valószínűleg egy SOLIS típusú traktor beszerzése lehet, 
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ennek azonban mint egy 1,2 millió Ft-tal magasabb a beszerzési ára, ezt saját forrásból kell 
finanszíroznunk, és közbeszerzést is le kell folytatni . 
Az elmúlt hónapban fásítást, parkrendezést végeztünk a közterületeken, ennek keretében 35 
db magyar kőrisfát ültettünk el a Fő utcán és a temető környékén. A munkát 
közfoglalkoztatottak végezték a facsemeték beszerzésére 175.000.-Ft-ot költöttünk. 
Az orvosi rendelő kerítésének a felújítása is megtörtént, ennek a munkáit is 
közfoglalkoztatottak végezték, a felhasznált faanyagot egy vállalkozó adományozta az 
önkormányzatnak, az egyéb szerelvényekre, csavarokra összességében 51.000.-Ft-ot 
költöttünk. 
Ennyiben kívántam tájékoztatni a Képviselő-testületet az elmúlt időszakban történt fontosabb 
eseményekről, megkérdezem, van e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Baranyai Endre: 
A közterületi árkok, a vízátfolyók tisztántartásáról szeretnék érdeklődni és szeretném felhívni 
a figyelmet ezek fontosságára, mivel közeledik a csapadékosabb időszak és fontos, hogy ezek 
az árkok megfelelően működjenek. Továbbá a TSZ telep és az egykori malom épület 
elhanyagoltságára és a környezetük gondozatlanságára is felhívom a figyelmet, véleményem 
szerint a malom annyira elhanyagolt, hogy bármikor összedőlhet, életveszélyes. Szerintem 
valamilyen intézkedést, felszólítást kellene kezdeményezni. 

Mező Gyula: 
Lehetőségünkhöz mérten, a rendelkezésre álló munkaerő alapján folyamatosan szervezzük a 
közterületek karbantartását, ebbe beletartozik az árkok, átfolyók takarítása is. A TSZ 
telepeivel kapcsolatosan már többször fordultunk a tulajdonosokhoz, telefonon és írásban is, 
kértük őket az épületek felújítására, de legalább az életveszély elhárítására. Mindig mindent 
megígértek, majd nem történt semmi, most meg fogjuk keresni az illetékes építéshatóságot. 

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 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

45/2018. (XI.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az elmúlt időszak 
fontosabb eseményeiről készült polgármesteri jelentést és elfogadta azt. 

Határidő: -
Felelős: Mező Gyula polgármester 

2. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről szóló 112018. (111.13.) rendeletének módosításáról 

Mező Gyula: 
A következő napirendi pontunk az önkormányzat ez évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása, mivel Faragó Sándor pénzügyi ügyintéző nem tud jelen lenni az ülésen 
megkérem a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet az előterjesztéssel. 



Jenei Attila: 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Á vr) szabályozza az előirányzatok módosításával, 
megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a 
bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkenheti. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: 
34.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a 
helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosítást. 
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a 
Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját 
hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. 
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat
átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 
szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 
határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az 
Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti 
fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé 
kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 
A fentiek alapján az Áht. 34. §-ának előírásai szerint elkészítettük javaslatunkat az 
1/2018.(III.l 3.) költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására. 
Önkormányzatunk 2018 évben pályázatot nyújtott be Magyarország 2018 évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény 3 mellékletének II. 2. a, b, és c pontjában 
szabályozott önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen, 
amelynek a megvalósítására a Belügyminisztérium 29.825.573.- ft összegű támogatást 
nyújtott. A támogatásból a Gáborjáni Mocorgó Óvoda épületének felújítását valósítjuk meg, 
amely a következőket tartalmazza: nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere, vizes blokk 
felújítása, burkolatok, falfelületek felújítása. 
A 2017 évi szociális tűzifa támogatáshoz kiegészítésként 1.104.900.-ft összeget a 2018 évi 
szociális tűzifa támogatáshoz 4.019.550.-ft összeget kaptunk, amelyet a rászorulók részére 
kiosztandó tűzifa vásárlására fordítunk. 
Az első körben benyújtott rendkívüli önkormányzati támogatási igénylésünket a 
Belügyminisztérium 6.373.812.-ft összeggel támogatta, amely összeget a pályázatban 
felsorolt célokra kell fordítani. 
A feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulásunk az óvodai ellátotti és étkezési 
létszámok növekedése miatt 496.005.-ft összeggel emelkedett. 
Összességében az önkormányzat költségvetésének fő összege 41.819.840.- Ft összeggel nőtt. 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetésről szóló 
112018.(III.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó tervezetben foglaltak 
jóváhagyását, és javasolom a módosító rendelet megalkotását. 

LI. 



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 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi rendeletmódosítást fogadták el. 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
7/2018. (Xl.15.) 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 

41.819.840 Ft-tal 
41.819.840 Ft-tal 

módosítja és az önkormányzat 2018. évi 

állapítja meg. 

módosított bevételét 
módosított kiadását 
a költségvetési egyenleg összegét 
-ebből működési 

felhalmozási 

327.833.162 Ft-ban 
327.833.162 Ft-ban 

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

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 

268.209.514 Ft 
131.534.185 Ft 
17.717.823 Ft 
82.449.403 Ft 
2.179 .050 Ft 

10.229.053 Ft 

5.200.000 Ft 
100.000 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 



56.599.240 Ft 
9.127.271 Ft 
2.859.422 Ft 

47.471.969 Ft 

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 
Beruházások 

ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 
Felújítások 

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, 7, 9.1 , 9.1.1, 9.3 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1 , 9,3 sz. melléklete lép. 

3.§ 

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

Gáborján, 2018. november 15. 

3. napirendi pont Előterjesztés a közterület rendjéről szóló 6/1997. (V.29) rendeletének 
felülvizsgálatáról 

Mező Gyula: 
A következő napirendi pontunk a közterületek rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata, 
megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztést. 

Jenei Attila: 
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1997. évben alkotta meg a 
közterület használatot szabályozó rendeletét. A rendelet alkotás óta eltelt több mint egy 
évtized alatt a központi jogszabályok nagy része megváltozott, többségük helyébe teljesen új 
átfogó szabályozás született. 2018. évben a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
munkatervében célul tűzte ki a települési önkormányzatok által alkotott közterületet
használatot szabályozó helyi rendeleteinek átfogó felülvizsgálatát, ennek érdekében egy 
szempontrendszert dolgozott ki, melyet segédlet formájában rendelkezésünkre bocsátott. 
A szempontrendszer alapján végzett tételes felülvizsgálat során megállapítottuk, hogy a 1997. 
évben alkotott helyi rendelet több szempontból idejétmúlt, rendelkezései a jelenleg hatályos 
központi jogszabályokkal nem harmonizálnak, több esetben elavult, illetve szükségtelenné 
vált rendelkezéseket tartalmaz. A helyi rendelet tartalmi átvilágítását követően 

megállapítható, hogy a helyi szabályozás már nem illeszkedik a jogrendszer egységébe, a 
szabályozási cél sérül, illetőleg nagyrészt alkalmazhatatlanná vált, ezért a felülvizsgálat 
eredményeként célszerű teljesen új szabályozást alkotnia a képviselő-testületnek . 



A jelenleg hatályos rendelet preambulumában a rendeletalkotásra felhatalmazást adó 
jogszabályhelyként megjelölt törvények már nincsenek hatályban, így nem hatályos a Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény és nincs hatályban a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény sem. Tekintettel arra, hogy a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján jogszabály bevezető részét nem lehet 
módosítani, ez a tény már önmagában elegendő egy új önkormányzati rendelet 
megalkotásához. A rendelet területi hatálya a település közigazgatási területére terjed ki, a 
települési önkormányzat tulajdonában álló közterületnek minősülő földterületekre. A nem 
önkormányzati tulajdonú területekre csak abban az esetben terjedhet ki a rendelet hatálya, ha 
azt a közhasználat céljára szerződéssel átadták, és az rendelkezik a közhasználatról. A 
közterület fogalmát négy központi jogszabály is meghatározza, így az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény, valamint a településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény. A jelen rendelet tervezet az Étv. 2. § 13. pontjában 
meghatározott közterület fogalom alkalmazására tesz javaslatot. A rendelet tervezet a 
lehetséges szabályozási körök közül a zöldterületek használatának, a közterület használat 
engedélyezésének, illetőleg a közterület használat engedélyezésére vonatkozó eljárási 
szabályok meghatározásának szabályozására tesz javaslatot tekintettel arra, hogy a szeszesital 
közterületen történő fogyasztásának korlátozását, a közterületen történő dohányzás megtiltása, 
vagy a közterületen való életvitelszerű tartózkodás nem jelentett problémát a településen, így 
ennek szabályozása nem szükségszerű. A rendelet II. fejezete részletesen szabályozza a 
közterület-használat engedélyezését, az engedély iránti kérelem, az engedély időtartamának, 
valamint az engedély megadásának, a közterület használati díjnak és megfizetésének 
szabályait. A rendelet III. fejezete a közterület engedély nélküli, vagy attól eltérő használatát, 
illetve ennek jogkövetkezményeit határozza meg. A rendelet az elfogadását követően 

november 15-től lépne hatályba, rendelkezéseit ezt követően kell alkalmazni. A rendelet 
tervezet 1. számú melléklete tartalmazza a közterület rendeltetéstől eltérő használatáért 
fizetendő alkalmazni javasolt díjakat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg 
a közterület használat rendjéről szóló előterjesztést, valamint a rendelet tervezetet, és az azzal 
történő egyetértés esetén fogadja el az új rendeletet. 

Mező Gyula: 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztett rendelet-tervezetet. Kérem a 
képviselő-testületet, hogy aki egyetért a közterület rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatával 
kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el. 

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
8/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat rendjéről 
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Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§. (5) bekezdésben szabályozott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Gáborján község közigazgatási területén minden olyan 
közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterületre, amelyet az 
ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván (a továbbiakban: közterület). 

(2) Közhasználat céljára átadott, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelen rendelet 
hatálya csak akkor terjed ki, ha azt az átadásról szóló szerződés lehetővé teszi. 

(3) A rendelet személyi hatálya a Gáborján község közigazgatási területén közterületet 
használó természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetekre terjed ki. 

9. § 

(1) A közterület rendeltetését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 54. § ( 4) bekezdésében meghatározottak szerint kell érteni. 

(2) A közterületet a rendeltetésének megfelelő célra, e rendelet és a vonatkozó általános 
érvényű jogszabályok keretei között - a zöldterületekben, valamint a közterületeken álló 
építményekben, berendezésekben, műtárgyakban állagsérelmet nem okozva, az 
általánosan elvárható magatartási szabályok betartásával -, bárki igénybe veheti, szabadon 
használhatja. 

(3) Az ingatlan tulajdonosok, használók, valamint a közterületet használók kötelesek: 
a) az ingatlanok előtti, melletti járda, valamint a járdától a közút széléig terjedő terület 

gondozásáról, szemét- és gyommentesítéséről, kaszálásáról, hó- és síkosság 
mentesítéséről, 

b) az ingatlan előtti, melletti csapadékvíz-elvezető árok és műtárgyainak tisztán 
tartásáról, 

c) az igénybevett közterületet és közvetlen környezetét tisztántartani. 
d) a közterületet kizárólag az engedélyezett célra és módon használni, a használat 

befejezését követően a közterület eredeti állapotát helyreállítani, 
e) a közterület használatáért - az e rendeletben előírtak szerint - díjat fizetni. 

(4) Közterületen tilos: 
a) a gyommentesítést vegyszerezéssel elvégezni, 
b) a hó- és jégmentesítést só és/vagy más környezetkárosító anyaggal elvégezni, 
c) háztartási és/vagy egyéb szennyvizet kiengedni. 



II. fejezet 

A közterület-használat engedélyezése 

2.§ 

(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) 
közterület-használati engedély szükséges. 

(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni 

a) a kereskedőnek az üzlete homlokzatával érintkező közterületen történő 

termékforgalmazáshoz, 

b) köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezésére, 
e) ünnepekhez kötődő rendezvények és társadalmi események idején alkalmi 

árusításra, 
d) mozgóboltra, mozgó árusításra, 
e) kiállítás, továbbá mutatványos, cirkuszi tevékenység céljára, 
j) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, 

munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), 
építéshez szükséges anyagok, gépek, berendezések, szerelvények közterületen 
történő elhelyezésére, tárolására, depónia kialakítására 

g) mezőgazdasági és egyéb munkagépek, eszközök (traktor, kombájn, pótkocsi, eke, 
rendsodró, stb.) elhelyezésére, tárolására. 

(3) Építési tevékenység esetén a legszükségesebb mértékű közterület-használat 
engedélyezhető a gyalogos, kerékpáros és gépjármű forgalom zavarása nélkül, a 
közlekedésbiztonsági és munkavédelmi szabályok betartásával. Építési törmelék 
közterületen csak a bontási munkák időtartama alatt, ideiglenes jelleggel tárolható. 

3.§ 

Nem kell közterület-használati engedélyt kémi 

a) járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a járda területének 
elfoglalásához, 

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezéséhez, 

e) közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett nyomvonalas 
infrastrukturális létesítmény azonnali hibaelhárítása érdekében végzett munkához, 

d) a Gáborján Község Önkormányzata, annak szervei, és intézményei által 
kezdeményezett közterület-használatra. 

4.§ 

Nem adható közterület-használati engedély 

a 



a) hatósági jelzéssel (forgalmi rendszám) nem rendelkező, közúti forgalomban csak 
ilyen jelzéssel részt vehető jármű mellékútvonalon és más, közútnak nem 
minősülő közterületen való tárolására, 

b) hatósági jelzéssel rendelkező, de baleset folytán megsérült és elhagyott jármű, 

vagy műszaki állapotánál fogva a közúti közlekedésben részvételre szemmel 
láthatóan alkalmatlan (hiányos, roncs, sérült stb.) jármű tárolására, 

e) sátorgarázs felállítására, 

d) közterületi árusító építmény létesítése céljából, 

e) tűz és robbanásveszélyes tevékenységre, 

./) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezésére, 

g) a 2. § (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli kereskedelmi tevékenységre. 

A közterület-használati engedély iránti kérelem és a közterület-használat időtartama 

5.§ 

(1) Közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet a rendeltetéstől 
eltérő módon kívánja használni. 

(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő 
közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott 
személynek kell a közterület-használati engedélyt kérelmeznie. 

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a kérelmező nevét, lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét, 

b) a közterület-használat célját és időtartamát, 

e) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát. 

6.§ 

Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel, meghatározott időtartamra vagy 
meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható. Az engedély a közterület-használónak az 
engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább tizenöt nappal benyújtott kérelmére 
meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. 

A közterület-használati engedély megadása 

7.§ 
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(1) A közterület-használati engedély iránti kérelem tárgyában, valamint a jelen rendelet 
alapján lefolytatásra kerülő egyéb eljárásban átruházott hatáskörben eljárva, 
önkormányzati hatósági ügy keretében a polgármester dönt. A kérelem elbírálása során 
figyelembe kell venni a helyi építési szabályzatot, a szabályozási tervet, valamint a 
településképi követelményeket, műemlékvédelmi, köztisztasági előírásokat. 

(2) Az engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati 
ünnepekkel, megemlékezésekkel, az állami és önkormányzati rendezvényekkel 
kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését, és a rendezvények megtartását. 

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell 

a) a közterület-használó nevét, lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének 
címét, 

b) a közterület használat célját, időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen 
feltétel bekövetkeztéig érvényes, 

e) a közterület használat helyének, módjának, mértékének feltételeinek pontos 
meghatározását, 

d) az engedély megszüntetése, vagy visszavonása esetére az eredeti állapot 
helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 

e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetési 
módját. 

(4) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben -szükség 
szerint - elő kell írni a közterület felől a településképi követelményeket kielégítő kerítés 
1 étesí tését. 
Amennyiben a járda teljes szélességében történő igénybevétele szükséges, és a 
gyalogközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, elő kell írni, hogy a 
közterület-használó köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és 
azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat 
és ezek alátéteit fehérre meszelni. 

A közterület-használat megszűnése 

8.§ 

(1) A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási 
kötelezettség nélkül. 

(2) A közterület-használati engedély visszavonásra kerül 

a) ha a közterület-használó a közterületet írásbeli felszólítás ellenére sem az 
engedélyezett célra és módon használja, 

b) ha a közterület-használó a közterület-használati díjfizetési kötelezettségének az 
esedékességet követő írásbeli felszólításra nem tesz eleget, 
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e) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, 
vagy a közterület-használó a tevékenység folytatására való jogosultságát 
egyébként elveszti, 

d) ha a közterület-használó bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület 
használatával felhagy. 

(3) Ha a közterület-használati jogosultság bármilyen okból megszűnik, a közterület-használó 
saját költségén köteles az általa használt közterület eredeti állapotát - minden 
kártalanítási igény nélkül -legkésőbb a megszűnés napjától számított 15 napon belül 
helyreállítani. 

A közterület-használati díj 

9.§ 

(1) A közterület-használatáért a közterület-használó az 1. mellékletben meghatározott díjat 
köteles fizetni Gáborján Község Önkormányzata részére. 

(2) A közterület-használati díj fizetése szempontjából a község egész területe egységesen egy 
díjövezetbe tartozik. 

(3) A közterület-használati díjat napi, vagy havidíjként kell megfizetni. Napidíj esetén a 
közterület-használó a közterület-használati engedély kézhezvételét követően, a közterület 
használatának megkezdése előtt egy összegben köteles megfizetni a közterület-használati 
díjat. Havidíj esetén a közterület-használati díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 
köteles a közterület-használó megfizetni . 
A közterület-használati díjat Gáborján Község Önkormányzata költségvetési elszámolási 
számlájára kell megfizetni. 

(4) A közterület-használó a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, a 
közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

10.§ 

(1) Mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól 

a) a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők és a vízügyi szolgálat 
létesítményeik elhelyezése során, 

b) a közműszolgáltatók (elektromos-, gáz-, távfűtő-, víz- és csatornázási művek), 
valamint a köztisztasági szervek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű 

létesítmények, műtárgyak, berendezések elhelyezése során. 

(2) Kérelemre a polgármester méltányosságból mentességet adhat a díj megfizetése alól 
abban az esetben, ha az engedélyezhető közterület-használat 

1 '} 



a) karitatív célt szolgál, 
b) közhasznú célt szolgál, vagy 
e) tulajdonosi érdek indokolja. 

(3) Átmenetileg mentesül a közterület-használati díj megfizetése alól a közterületet 
közterület-használati engedély alapján jogszerűen használó, ha a tevékenységét az 
Önkormányzat érdekében felmerült ok miatt ideiglenesen nem tudja gyakorolni. 

III. Fejezet 

A közterület engedély nélküli, vagy attól eltérő használatának jogkövetkezményei 

11. § 

(1) A közterület engedély nélküli használata esetén a használó köteles haladéktalanul, de 
legkésőbb az erre való írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított két napon belül 
megszüntetni a használatot és a közterületet - saját költségén, bárminemű kártalanítási 
igény nélkül - az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. 

(2) Amennyiben a jelen rendeletben foglaltakkal kapcsolatban lefolytatandó hatósági eljárás 
során megállapításra kerül a rendeletben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, a 
jogsértést elkövetőre közigazgatási bírság szabható ki. A közigazgatási bírság 
kiszabásáról és összegének meghatározásáról az eset összes körülményeire tekintettel kell 
dönteni. 

(3) A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetén ötvenezer forint, jogi 
személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forint. 

IV. fejezet 

Záró rendelkezések 

12.§ 

(1) Ez a rendelet 2018. november 15-én lép hatályba. 

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. 

(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közterület használatáról és 
rendjéről szóló 3/2006. (VI. 28.) rendelet és az azt módosító 2/2007. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet. 

Gáborján, 2018. november 7. 
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4. napirendi pont Előterjesztés a településkép védelméről szóló 20/2017. (XIl.29.) 
rendeletének felülvizsgálatáról 

Mező Gyula: 
A következő napirendi pontunk a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, 
ismét megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztés tartalmát. 

Jenei Attila: 
Az Országgyűlés 2016 nyarán fogadta el a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvényt. A törvény 2. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatoknak kötelező 
feladata a településkép védelmét önkormányzati rendeletben szabályozni. Az önkormányzati 
rendeletben rendelkezni kell a településképi követelmények meghatározásáról, a településképi 
önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásáról, valamint az önkormányzati 
településkép-érvényesítési eszközök szabályozásáról. 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 29. napján 
megtartott ülésén fogadta el a Településképi Arculati Kézikönyvet, valamint a község 
településképi rendeletét. A helyi rendelet kiterjed valamennyi, a településkép védelméről 
szóló törvényben meghatározott kötelező szabályozási elemre. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró Hatósági 
Főosztály idei munkatervében a településképi rendeletek felülvizsgálatát határozta meg, 
ennek elvégzéséhez egységes szempontrendszert dolgozott ki. 
Fentiek alapján, a felülvizsgálat elvégzését követően elmondható, hogy a képviselő-testület 
által megalkotott 20/2017. (XII. 29.) számú településképi rendelet megfelel a felsőbb szintű 
jogszabály által támasztott követelményeknek, nem szükséges annak módosítása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést , és az azzal való 
egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

Mező Gyula: 
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: 

46/2018. (Xl.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (XII. 
29.) számú településképi rendeletének felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és úgy döntött, 
hogy nem módosítja a rendeletet. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi 
felügyeleti feladatkörét ellátó Hatósági Főosztályt tájékoztassa. 

1A 



Határidő: azonnal 
Felelős: Jenei Attila jegyző 

5. napirendi pont Előterjesztés a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás 
jogosultsági feltételeiről 

Mező Gyula: 
Ebben az évben is sikeresen pályáztunk szociális tűzifára, összességében kicsivel több mint 4 
millió Ft támogatást nyertünk a Belügyminisztériumtól, így 211 erdei m3 keménylombos 
tűzifát kell szétosztanunk a rászorulók között, de előtte még rendeletben megállapítanunk a 
jogosultsági feltételeket. Megkérem jegyző urat, hogy az előterjesztés részleteit ismertesse a 
testülettel. 

Jenei Attila: 
Önkormányzatunkat a Belügyminiszter, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi e törvény 3. mellékletének l 9 pontjában szabályozott települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, a 
2018. október hó 2. napján kelt BMÖGF/69-59/2018 iktatószám alatti miniszteri döntésnek 
megfelelően 211 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához 4.019.550.-ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesítette. 

A támogatást önkormányzatunk ±5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-
35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. Kemény lombos tűzifa 
esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos 
fajokból származó fafajta. 
Önkormányzatunk a 211 erdei köbméter kemény lombos tűzifát a megyei kormányhivatal 
erdészeti igazgatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő tűzifa megvásárlására 
fordíthatja. 
A támogatásból vásárolt tűzifát legkésőbb 2019. február 15-ig ki kell osztani a rászorulók 
részére. 
A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális 

rászorultság szabályait és a 2018 évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag 
megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő - rendeletben szabályozza, akként hogy: 

a, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak 
ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 
formában történő nyújtására -települési támogatásra- (e támogatásban részesülők közül 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen. 

b, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt. 

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy: 

e, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor 

d, az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér 

1 e: 



e, a támogatott mennyiségű tűzifának az erdészetből az önkormányzathoz történő 
szállításának, és a támogatásban részesülő magánszemélyekhez történő kiszállítás 

költségei 
az önkormányzatot terhelik. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a 
természetben nyújtott tűzifa támogatásról szóló rendeletet elfogadni szíveskedjenek. 

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, az kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi rendeletet fogadták el. 

Gáborján Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

9/2018.(XI.15.) önkormányzati rendelete 
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés (a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. ev1 CLXXXIX. törvény 42.§-ában meghatározott 
feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja. 

1. A rendelet hatálya 

1.§ 
A rendelet hatálya Gáborján községben bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen élő , a 
Sztv. 3.§-ban meghatározott személyekre terjed ki. 

2. Általános rendelkezések 

2.§ 

Önkormányzatunkat a Belügyminiszter, a Magyarország 2018. evz központi 
költségvetéséről szóló 201 7. évi e törvény 3. mellékletének l 9 pontjában szabályozott 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 
jogcímen, a 2018 október hó 02. napján kelt BMÖGF/69-59/2018 iktatószám alatti miniszteri 
döntésnek megfelelően 211 erdei köbméter kemény lombos tűzifa vásárlásához 4.019.550.-ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely támogatási összegből beszerzett tűzifát, e 
rendelet részletes szabályai szerint kell felhasználni. 



3. Szociális célú tűzifa juttatás részletes szabályai 

3.§ 

(1) A képviselő-testület természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére 
térítésmentesen tűzifát biztosít. A juttatást a képviselő-testület a 2. § szerinti támogatásból 
beszerzett tűzifa mennyiségének erejéig biztosítja. 

(2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a személy, aki 2018 szeptember - november hónapban a 
szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti: 

a, aktív korúak ellátására 
b, időskorúak járadékára 
c, települési lakásfenntartási támogatásra 

volt jogosult, továbbá: 
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő család 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifa támogatást 
nem biztosít. 

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak és legfeljebb egy 
jogcímen állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. 

(5) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, valamint 
azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető, támogatás nem 
igényelhető. 

(6) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. 

(7) A kérelmeket legkésőbb 2018. december 6-ig lehet benyújtani a Váncsodi Közös 
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni kirendeltségén. A határidő elmulasztása jogvesztő . 

(8) A jogosultság, és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során 
környezettanulmány készíthető. 

(9) Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával 
kapcsolatos valamennyi hatáskört a polgármesterre ruházza át, aki a jogosultságról legkésőbb 
2018 december 14.- ig egyedi határozattal dönt. 

(10) A támogatásból rendelkezésre álló tűzifa mennyiség a benyújtási határidőig beérkezett 
kérelmek között egyenlő arányban kerül kiosztásra. 

(11) Az Önkormányzat, a döntést követően legkésőbb 2019. február 15-ig minden jogosult részére 
térítésmentesen kiszállítja a juttatott tűzifa mennyiséget. 

4. Záró rendelkezések 

4.§ 

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet 2019. február 15-én hatályát veszti. 
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Gáborján, 2018. november 15. 

1.számú melléklet: 
KÉRELEM 

tűzifa természetbeni támogatás megállapítására. 

Kérem, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 201 7. évi C. törvény 

3. mellékletének !9 pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen, nyújtott tűzifa támogatásból 

részemre tűzifát biztosítani szíveskedjenek. 

Kérelmező neve: ......... ...... .... ... ................... ....... .. ................................ ...... ..... ....... ............ ... .... . 

" 
anyJa neve: ... .. ... ..... ..... ...... ............ .......... ................................................................. . . 

" 
születési helye, ideje: .. ...... .................. .. ................................................................... . 

„ lakcím: 4122 Gáborján, ................... ... ....... .............................................................. . 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 2018 szeptember-október-november 
hónapban 

a, aktív korúak ellátásában 
b, időskorúakjáradékában 
c, települési lakásfenntartási támogatásában 

részesültem 
d, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

Életvitelszerűen fenti lakcímen lakom és lakásomat vegyes fűtéssel, fával, szénnel fűtöm. 

Gáborján 2018 . .... . ........ hó .. . nap 

Záradék: 

A rendelet kihirdetésre került 2018 november 15-én. 

Gáborján, 2018. november 15. 

1Q 

kérelmező 



6. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elfogadásáról 

Mező Gyula: 
Mai testületi ülésünk 6. napirendi pontja a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása, ismét 
megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztés részleteit. 

Jenei Attila: 
Mint ismeretes a képviselő-testület előtt 2013-ban, összhangban az egyenlő bánásmódról és 
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. 
(XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel megalkotta a képviselő
testület a település Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A vonatkozó jogszabályi előírások 
alapján 2 évente kellett felülvizsgálni a programot, ami megtörtént 2015-ben, de már nem 
történt meg 2017-ben, mivel jogszabályi változások miatt ebben az évben átfogó 
felülvizsgálatok és módosítást kellett elvégezni a „HEP" vonatkozásában. 
A program lényegében ugyanazt a felépítést követi, mint a 2013-as eredeti program, azonban 
az eltelt időszakhoz igazítottuk a helyzetfelmérésben szereplő statisztikai kimutatásokat, és 
természetesen ennek megfelelően próbáltuk aktualizálni az intézkedési tervet is. 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és szíveskedjen azt 
elfogadni. 

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

47/2018. (XI.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva figyelemmel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2013. évi CXXV. törvény rendelkezéseire megtárgyalta a Gáborján Község Helyi 
Esélyegyenlőség Programjáról szóló előterjesztést és elfogadta azt. 

Felkérem a község polgármesterét, hogy az elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 
intézkedési tervének végrehajtásáról, valamint a dokumentum közzétételéről gondoskodni 
szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

10 



7. napirendi pont Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi támogatottjairól 

Mező Gyula: 
A testületi ülésünk 7. napirendi pontja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi támogatottjai, ismét megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az 
előterjesztés részleteit. 

Jenei Attila: 
Gáborján Község Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A csatlakozásról szóló nyilatkozatot határidőre 
megküldtük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, valamint kiírtuk az „A" és „B" 
típusú pályázatot. 
A hallgatók részéről a pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázati regisztrációra volt 
szükség. Ez alapján tudta a pályázó regisztrálni magát, pályázati adatlapját kinyomtatni és 
benyújtani az önkormányzathoz. A pályázat önkormányzatokhoz történő benyújtásának 
határideje 2018. november 6-a volt. 
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a benyújtott pályázatok alapján a 2019. évi Bursa 
Hungarica pályázat keretében a hallgatók részére 10.000.-Forint összegű támogatást 
biztosítson. 
A pályázati kiírásra „A" típusú pályázatból 4 pályázat érkezett, „B" típusú pályázat nem 
érkezett. 

" 
A" t' 'I ' t k 1pusu pa1yaza o 

Sorsz Név Lakcím Oktatási intézmény 
1. Vozár Gabriella Vivien Gáborján, Fő u. 71. Debreceni Egyetem 
2. Jenei Gyula Gáborján, Petőfi S. u. 20. Szegedi Tudományegyetem 
3. Mező Gergő Gábori án, Rákóczi u. 5. Debreceni Egyetem 
4. Szabó Dóra Szilvia Gáborján, Széchenyi u. 20. Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beérkezett pályázatokat elbírálni és a határozati 
javaslatot szíveskedjenek. 

Mező Gyula: 
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 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

48/2018. (XI.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 



Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott hallgatók részére 2019. évi fordulóban 
10.000.- forint/hó támogatást biztosít az alábbi felsőoktatási hallgatók részére: 

„A" típusú pályázatok 

- Vozár Gabriella Vivien 
- J enei Gyula 
- Mező Gergő 
- Szabó Dóra Szilvia 

Gáborján, Fő utca 71. szám. 
Gáborján, Petőfi S. utca 20. szám. 
Gáborján, Rákóczi utca 5. szám. 
Gáborján, Széchenyi utca 20. szám. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázók eredeti döntési listáit és azok 
kötelező mellékletét Támogatáskezelő részére küldje meg, valamint a támogatások 
átutalásáról határidőben gondoskodjon. 

Határidő: 2018. december 6. és folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

8. napirendi pont Különfélék AJ Debrecen-(Békéscsaba)-Szeged gyorsforgalmi út 
nyomvonaláról 

Mező Gyula: 
A 8. napirendi pont keretében tárgyalnánk meg a Debrecen-(Békéscsaba)-Szeged 
gyorsforgalmi út nyomvonalát, megkérem jegyző urat, hogy ismertesse az előterjesztés 

részleteit. 

Jenei Attila: 
Magyarország Kormányának döntése alapján, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
megbízásából megkezdődött az országos gyorsforgalmi úthálózat részeként későbbiekben 
megvalósuló Debrecen és Szeged megyei jogú városokat összekötő 2x2 sávos közúti 
kapcsolat előkészítése, a tanulmánytervek elkészítése. A projekt jelen tervezési fázisában 
elsőként a Debrecen-Békéscsaba közötti szakasz döntés előkészítő, terv előkészítő 

munkálatok folynak, szeptember hónapban tervbemutatóra került sor. 
Az előkészítő tanulmány három lehetséges nyomvonallal számol, a II. és a III. nyomvonal 
Berettyóújfalu térségében csatlakozna a decemberben átadásra kerülő M35-ös autópályához, 
és Dél-délnyugati irányban nagyjából a 47-es főúttal párhuzamosan haladna Békéscsabáig. Az 
I. nyomvonal változat, mely településünk szempontjából a legkedvezőbb lenne, az épülő M4-
es autópálya Gáborján és Váncsod közötti lehajtójától kiindulva, hozzávetőleg az 
országhatárral párhuzamosan Dél-délnyugati irányban haladna Békéscsabáig. 
2018. október 30-án nyolc érintett település polgármestere megbeszélést tartott a tervezett 
gyorsforgalmi út nyomvonal változatainak véleményezéséről, és egyhangúan az országhatár 
mellett haladó I. számú nyomvonal megvalósítását támogatták. 
Gáborján község szempontjából szintén az I. számú nyomvonal megvalósulása volna a 
legszerencsésebb, a település fejlődése, a gazdaság, a határon átnyúló kapcsolatok élénkülése 
ennek megépülése esetén vehetne új lendületet. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és 
az azzal való egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 
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Mező Gyula: 
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 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

49/2018. (XI.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a Debrecen - Szeged gyorsforgalmi út nyomvonaláról szóló előterjesztést 
és úgy döntött, hogy az M4-es autópálya Gáborján - Váncsod közötti lehajtótól induló, az 
országhatárral hozzávetőleg párhuzamosan haladó 1. számú nyomvonal tervezett 
megvalósítását támogatja. 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesíteni, a szükséges intézkedést 
megtenni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

8. napirendi pont Különfélék B/ Kérelem a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli zárásának 
meghatározására 

Mező Gyula: 
Érkezett egy kérelem az óvoda vezetőjétől, melyben kérte, hogy az iskolai téli tanítási 
szünettel párhuzamosan az óvodában is legyen fenntartó által meghatározott szünet, ezért 
2018. december 21. (péntek) és 2019. január 2. (szerda) között az óvoda zárva lenne, a zárás 
utáni első nevelési nap 2019. január 3. (csütörtök) lesz, amennyiben a képviselő-testület ehhez 
hozzájárul. 

Mező Gyula: 
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 4 fő képviselő közül 4-en 
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

50/2018. (Xl.15.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Helyi 
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva, megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli zárva tartásáról szóló előterjesztést és 
2018. december 27-től 2019. január 2-ig fenntartói nevelési szünetet rendel el, a szünetet 
követő első nevelési napot 2019. január 3-ában állapítja meg. 
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Felkérem a község polgármesterét, hogy érintettek tájékoztatásáról és a határozat 
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

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 


