
Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. április 18-án 15 
órakor megtartott 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 

Napirendi pontok: 

1. Polgármesteri jelentés 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés a közterület-használat rendjéről szóló rendelet elfogadására 
Ea: Mező Gyula polgármester 

3. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság hiányzó tagjának megválasztására 
Ea: Jenei Attilajegyző 

4. 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 4. napirendi pont 
keretében tárgyalnánk meg a Majális megrendezéséhez támogatás kérését, a Magyar Falu 
Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" pályázatot, Rendőrségi Nap 
támogatását, Műfüves pálya az iskola udvarán BM-es pályázatot, Útpadkát a Dózsa György 
utcán és a Mini Bölcsőde pályázatot. 

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. Polgármesteri jelentés 
Ea: Mező Gyula polgármester 

2. Előterjesztés a közterület-használat rendjéről szóló rendelet elfogadására 
Ea: Mező Gyula polgármester 
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3. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság hiányzó tagjának megválasztására 
Ea: Jenei Attilajegyző 

4. Különfélék 
AI Majális megrendezéséhez támogatás kérése 
Ea: Mező Gyula polgármester 
BI A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" 
pályázat 
Ea: Mező Gyula polgármester 
Cl Rendőrségi Nap támogatása 
Ea: Mező Gyula polgármester 
Dl Műfüves pálya az iskola udvarán BM-es pályázat 
Ea: Mező Gyula polgármester 
El Útpadka a Dózsa György utcán 
Ea: Mező Gyula polgármester 
FI Mini Bölcsőde pályázat 
Ea: Mező Gyula polgármester 

1. napirendi pont Polgármesteri jelentés 

Mező Gyula: 
A polgármesteri jelentés keretében szeretnék beszámolni arról, hogy beindultak március 1-
jével az új programok, amelyeket tulajdonképpen a korábbi programoknak a folytatását 
jelentik. Így elültettük a krumplit, a hagymát, a seprűket a seprűkötő üzem folyamatosan 
gyártja, hasonlóan folytatja munkáját a szőnyegkészítők, a kosárfonó és a tésztaüzem is. Igaz 
hogy idén lényegesen kevesebb közfoglalkoztatottat tudtunk felvenni, de a termelést ez nem 
veszélyezteti. Változatlanul zajlik az állattartás is, az előnevelt fácánok várhatóan június 
elején fognak megérkezni, mintegy 2500 db. 
Az óvoda felújítása folyamatosan zajlik, a nyílászárókat már kicserélték, nemsokára 
kezdődnek a belső felújítási munkák, a burkolás, festés stb. 
Az Arany János utcai játszótér területén elkészült a sportpark vagy kondi park, a műszaki 
átadás megtörtént, már csak a köztéri szemétgyűjtők és a biciklitárolók elhelyezését kell 
elvégezni. 
A játszótér felújítására pályázatot nyújtottunk be, amelyet befogadtak azonban hiánypótlásra 
szólítottak fel bennünket, így most ennek a teljesítésén dolgozunk. 
A valamikori orvosi lakásból szeretnénk vendégházat kialakítani, erre adtunk be pályázatot a 
LEADER programban, amire szintén kaptunk hiánypótlási felszólítást, ezt határidőben 

teljesítettük, várjuk a pályázat elbírálását. Ugyancsak a LEADER programon belül adtunk be 
pályázatot a települési rendezvényeink megszervezésének támogatására, itt is volt 
hiánypótlás, amit határidőben teljesítettünk. 
Az elmúlt időszakban ezek a fontosabb események történtek, megkérdezem, hogy van-e 
valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, 
javaslom elfogadásra a polgármesteri jelentést. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 

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: 

2 



21/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a képviselő-testület 
áprilisi ülésére készített polgármesteri jelentést és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja 
azt. 

Határidő: -
Felelős: Mező Gyula polgánnester 

2. napirendi pont Előterjesztés a közterület-használat rendjéről szóló rendelet 
elfogadására 

Mező Gyula: 
Következő napirendi pontunk a közterület-használat rendjéről szóló rendelet elfogadása, 
átadom a szót jegyző úrnak, hogy tájékoztasson a részletekről. 

Jenei Attila: 
Az írásban kiküldött előterjesztés részletesen tartalmazza a rendelet részletes indokolását, az 
előzetes hatásvizsgálatot, valamint a rendelettervezet szövegét. A korábbi rendeletet 2018 
novemberében alkotta meg a képviselő testület, azonban a korábbi rendelet bevezető 

rendelkezése nem jelölt meg minden, a rendelet alkotására felhatalmazást adó jogszabály 
helyett, és mivel a jogalkotásról szóló törvény nem teszi lehetővé a preambulum módosítását 
ezért teljesen új rendeletet kell alkotnia a testületnek. Ez a teljesen új rendelet azonban két 
eltéréstől eltekintve azonos a korábbi rendelettel. Az egyik eltérés maga a bevezető rész, 
amely jelen formájában tartalmazza az összes jogalkotásra felhatalmazó rendelkezést, a másik 
változás, hogy a korábbi rendelet 8. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. Ez a 
rendelkezés ugyanis a közterület-használat közérdekből történő megszüntetéséről rendelkezett 
korlátlan mérlegelési jogkört biztosítva a hatáskör gyakorlójának, ami sérti az egyértelmű 
szabályozás és normavilágosság követelményét. 

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

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2019. (IV.18.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat rendjéről 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, 
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a közigazgatási eljárások reformjával összefüggésben egyes törvényes módosításáról, és egyes 
jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. Törvény 3. § (2) 
bekezdésében, valamint 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 Váncsod 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. 

2. § 

(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 igény bevett 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, 
e) háztartási és/vagy egyéb szennyvizet kiengedni . 
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II. fejezet 

A közterület-használat engedélyezése 

3.§ 

(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. 

4.§ 

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 Váncsod Községi Önkormányzat, annak szervei, és intézményei által 
kezdeményezett közterület-használatra. 

5.§ 

Nem adható közterület-használati engedély 

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

6.§ 

(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. 

7. § 

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 

8.§ 

(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 
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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 
létesítését. 
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 

9.§ 

(1) 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, 

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. 

(2) 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 

10. § 

(1) A közterület-használatáért a közterület-használó az 1. mellékletben meghatározott díjat 
köteles fizetni Váncsod Községi Önkormányzat részére. 
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(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 Váncsod Községi Önkormányzat 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 

11. § 

( 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 

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 

12.§ 

(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. 
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(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 

13.§ 

(1) Ez a rendelet 2019. május l-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 8/2018. (XI. 15.) számú önkormányzati rendelet. 
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1 ll 'kl szamu me e eta 512019 (IVJ8) k ön ormanyzatz ren dl h e et ez 
Közterület használat Esetei Díja Megjegyzés 

célja 
Alkalmi és mozgó 300 Ft/m1/nap egységes 

árusítás (eseti 
jelleggel) 

1. Kereskedelmi Alkalmi és mozgó 150Ft/m2/nap egységes 
tevékenység árusítás - a kezdeti 

naptól egybefüggően 
legalább 10 nap 

Mozgóbolt árusítás 400Ft/m2/nap egységes 
(eseti jelleggel) 

Mozgóbolt árusítás - 200Ft/m2/nap egységes 
a kezdeti naptól 
egybefüggően, 

fo 1 yamatosan 
legalább 10 nap 

2. Kiállítás, mutatványos, 70 Ft/m1/nap egységes 
cirkuszi tevékenység 

3. Epítési tevékenységgel járdán 50 Ft/m1/nap egységes 
kapcsolatos gépek, 

felvonulási létesítmény 

egyéb közterületen 500 Ft/m1 /hó 
(közút területén 

kívül) 
4. Epítőanyag, építési 500 Ftlm 1 /hó egységes 
törmelék, föld tárolása 

5. Reklám, egységes 
reklámhordozó, 1.400 Ft/m2/hó 

reklámhordozót tartó 
berendezés településkép 

védelméről szóló 
önkormányzati rendelet 

alapján közterületen 
történő elhelyezése 

A táblázatban szereplő közterület-használati díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

10 



3. napirendi pont Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság hiányzó tagjának 
megválasztása 

Mező Gyula: 
A harmadik napirendi pont a Helyi Választási Bizottság hiányzó tagjának megválasztását, 
átadom a szót jegyző úrnak. 

Jenei Attila: 
A szavazatszámláló bizottság feladatait az egy szavazókörrel rendelkező településeken a 
Helyi Választási Bizottság látja el, a bizottság legalább öt választott tagból és két választott 
póttagból áll. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. 
A Helyi Választási Bizottság megválasztását követően az elmúlt években maradéktalanul 
ellátta a feladatát, azonban 2019 februárjában a bizottság egyik tagja sajnálatos módon 
elhalálozott. Annak érdekében, hogy a bizottság a jogszabályoknak megfelelően tudjon 
működni, szükséges a bizottság létszámának feltöltése az 5. bizottsági tag megválasztása. 
A Gáborjáni Helyi Választási Bizottság tagjának Dorogi Anikó 4122 Gáborján, Fő u. 3. szám 
alatti lakos megválasztását javaslom. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, javaslatomat 
megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

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

Baranyai Endre: 
Támogatom az ajánlat elfogadását, véleményem szerint megfelelő embert választunk erre a 
feladatra. 

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

22/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény megtárgyalta a 
Helyi Választási Bizottság tagjára tett javaslatot, és azt az alábbiak szerint elfogadta: 

Dorogi Anikó 4122 Gáborján, Fő u. 3. szám alatti lakos 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és a község 
polgármesterét, hogy a megválasztott tagtól az esküt vegye ki. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Jenei Attilajegyző 

Mező Gyula polgármester 
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4. napirendi pont Különfélék 
A/ Majális megrendezéséhez támogatás kérése 

Mező Gyula: 
Községünkben évek óta hagyomány, hogy a Majálist falu szinten megrendezzük. Több 
környékbeli hagyományőrző együttest is meghívtuk, fellépők is lesznek. A fellépők fellépési 
díjat kémek, illetve vendégül kell látni őket. Úgy gondolom, hogy a rendezvényen legalább 
200 fő fog részt venni, ezért javaslom a képviselő-testületnek, hogy 700.000,-Ft hozzájárulást 
biztosítson. 

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 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

23/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2019. május 4-én az 
önkormányzat által rendezendő Majális megszervezésének költségire 700.000,-Ft, azaz 
Hétszázezer forint összeget biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének dologi 
előirányzata terhére. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a rendezvény lebonyolításáról és a költségek 
biztosításáról intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

4. napirendi pont Különfélék 
B/ A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat 

erősítése" pályázat 

Mező Gyula: 
Megjelent a Magyar Falu Program, melynek egyik első pályázati kiírása „A nemzeti és helyi 
identitástudat erősítése" archívet viseli. Ennek elsődleges célja, hogy a hagyományos vidéki 
közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezésének és azok 
megvalósításának támogatása, mindezeken keresztül a kis települések népességmegtartó 
erejének növelése a fiatalok helyben maradására ösztönzése, az elvándorlás visszaszorítása. 
Úgy gondolom, hogy helyben a saját eszközeinkkel, lehetőségeinkkel és ennek a pályázatnak 
a felhasználásával akkor tudnánk leginkább elősegíteni ezen célok megvalósítását, ha az 
önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg használaton kívüli úgynevezett ÖNÓ épületet 
felújítanánk, és közösségi célok elsősorban civil szervezetek, egyesületek, hagyományőrző és 
kulturális szervezetek részére adnánk használatba, segítve ezzel az ő munkájukat is. 
A pályázaton 5000 fő alatti kistelepülések indulhatnak, a maximálisan pályázható összeg 
22. 796.300.- forint. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. 
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Baranyai Endre: 
Én támogatom a javaslatot, véleményem szerint is jó lenne azt a nagy és jól használható 
épületet továbbra is az enyészetnek hagyni , egyesületek, csoportok részére kimondottan 
alkalmas épület a nagy tereivel. 

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 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

24/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program 
keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című MFP-NHl/2019. kódszámú 
kiírást, és úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 453/1 hrsz.-ú, a valóságban Gáborján Arany J. u. 1. szám alatt, kivett öregek 
napközi otthona megjelölésű ingatlanon található épületének felújításához, közösségi térré 
alakításához 22.796.300.- forint támogatást igényel. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

4. napirendi pont Különfélék 
Cl Rendőrségi Nap támogatása 

Mező Gyula: 
Minden évben megrendezésre kerül a Rendőrség Napja. Az előző évekhez hasonlóan a 
Rendőrség kérte az önkormányzat támogatását. Javaslom, hogy 80.000.- forint összeggel 
támogassuk a rendőrséget ebből az alkalomból. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, amennyiben egyetért, ezzel a javaslattal kézfeltartással 
szavazzon. 

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 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
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25/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Rendőrség Napja 
alkalmából a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányságot 80.000.- Forinttal, azaz 
Nyolcvanezer forinttal támogassa. 
Felkéri a polgármester urat a fenti összeg átadására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

4. napirendi pont Különfélék 
Dl Műfüves pálya az iskola udvarán BM-es pályázat 

Mező Gyula: 
A költségvetési törvény alapján a belügyminiszter és a pénzügyminiszter közösen pályázatot 
írtak ki önkormányzatok részére, három pályázati cél megvalósítása érdekében, ebből 

számunkra a sportfejlesztési cél lehet érdekes, úgy gondoltam, hogy az iskola udvarán az 
elhasználódott bitumenes kézilabda-pálya helyére egy műfüves pályát létesíthetnénk, a 
pályázati támogatás segítségével. A kiírás alapján maximálisan 20 millió forint támogatást 
tudunk igényelni és a fejlesztési költség 15%-át önerőként az önkormányzatnak kell 
biztosítania. A pályázat benyújtása viszonylag egyszerű, a belügyminisztérium által 
működtetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül kell beadni 2019. május 
31-ig. A műfüves focipálya létesítéséhez szerintem nem szükséges építési engedély, így egy 
tervezői nyilatkozattal és árajánlatokkal megoldható a pályázat előkészítése. Megkérdezem, 
hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. 

Sándorné Bunyik Andrea: 
Nagyon időszerű lenne már valamit kezdeni az iskola udvarával, mivel az ott lévő aszfalt már 
nagyon megkopott, összetöredezett, szerintem nagyon balesetveszélyes így nem alkalmas sem 
sportolásra, sem tornaórák megrendezésére, de lassan még iskolai rendezvények megtartására 
sem. Így jó ötlet lenne ha ez a műfüves pálya megvalósulna. 

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 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

26/2019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatról szóló előterjesztést és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be a B) alcél (sportfejlesztés) keretében műfüves sportpálya 
létesítésére az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján belterület 62 hrsz.-ú, a valóságban 
Gáborján Fő u. 82. szám alatt lévő ingatlanon. 
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A képviselő testület a pályázati cél megvalósítását 23.529.411.- forintból kívánja 
megvalósítani, melyből a pályázati támogatás összege 20 millió forint és 3.529.411.- forint 
saját erő, melyet a 2019. évi önkormányzati költségvetés dologi előirányzata terhére biztosít a 
képviselő testület. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról 
gondoskodni szíveskedjen. 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

4. napirendi pont Különfélék 
El Útpadka a Dózsa György utcán 

Baranyai Endre: 
Én úgy gondolom, hogy a Dózsa György utca útpadkáját fel kellene újítani, mivel nagyon 
keskeny és nagy a szintkülönbség, elég nehézkes a közlekedés is, amikor két autó egymás 
mellett szeretne elmenni. 

Mező Gyula: 
Folyamatban van az utca felújítása, 1-1 méter szélességben fogjuk felújítani, úgy, hogy 
elférjen két autó egymás mellett. 
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 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

2712019. (IV.18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dózsa György utca 
útpadkájának felújításáról szóló előterjesztést és úgy döntött, hogy egyetért az útpadka 1-1 
méter szélességben történő felújításával , az ahhoz szükséges költségvetési forrást biztosítja. 
Felkéri a község polgármesterét, hogy a határozat végrehajtásáról intézkedni szíveskedjen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

4. napirendi pont Különfélék 
FI Mini Bölcsőde pályázat 

Mező Gyula: 
A korábbi testületi üléseken többször volt már szó a Mini Bölcsőde létesítéséről szóló 
pályázatról, határozatot is hoztunk erről , azonban most módosítanunk, pontosítanunk kell a 
határozatokat a kiosztott határozati javaslatok szerint. Egyrészt azért emelkedett a beruházás 
összértéke összességében 78 millió forintra emelkedett, másrészt a részletes ütemtervben 
mind időben, mind összegszerűségében szerepeltetni kell a műszaki ellenőrzés, tervezés és a 
projektmenedzsment megvalósítását is. 
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Mező Gyula: 
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs 
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a két határozati javaslatot, melyekről külön-külön 
fogunk szavazni. 

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

28/2019. (IV. 18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási 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. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon, 
intézményi területen, bruttó 78.000.000.- Ft., azaz Hetvennyolc-millió forint összköltséggel 
kívánja megvalósítani a beruházást. 
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati cél megvalósításához szükséges 5%, azaz bruttó 
3.900.000.- Ft saját erőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházási előirányzata 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az előre nem látható okokból, illetve 
áremelkedés miatt bekövetkező költségemelkedés esetén is megvalósítja a beruházást. 
A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és 
benyújtásáról gondoskodni szíveskedjen. 
Határidő: 2019. május 10. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

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

29/2019. (IV. 18.) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási 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 
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intézmények {bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására" meghirdetett pályázati 
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján 
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon, 
intézményi területen, bruttó 78.000.000.- Ft., azaz Hetvennyolc-millió forint összköltséggel 
kívánja megvalósítani a beruházást. 
A képviselő-testület a mini bölcsőde beruházást az alábbi megvalósítási és finanszírozási 
ütemezésben kívánja megvalósítani: 

Finanszírozás ütemezése: 

Bevételek: 
Támogatási összeg (Bruttó): 74.100.000.-Ft 

Önerő összege (Bruttó): 3.900.000.-Ft 

Összes bevétel (Bruttó): 78.000.000.-Ft 

Kiadások: 

Építési munkák (Bruttó): 59.670.000.- Ft 

Eszközbeszerzés (Bruttó): 10.530.000.-Ft 

Tervezői költség (Bruttó): 3.900.000.-Ft 

Közbeszerzés (Bruttó): 780.000.- Ft 

Műszaki ellenőr (Bruttó): 780.000.- Ft 

Projektmenedzsment (Bruttó): 2.340.000.-Ft 

Összes költség (Bruttó): 78.000.000.-Ft 

Megvalósítási ütemterv: 

I. Tervezés, projekt előkészítés: 2019.03. 01. - 2019. 05. 10. 
II. Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2019. 09. 01 -2020. 02. 15. 
III. Építési kivitelezési munkák: 2020. 03. 01 - 2020. 10. 31. 
IV. Műszaki ellenőrzés: 2020. 03. 01-2020. 10. 31. 
V. Bölcsődei játszóudvar kialakítása: 2020. 09. 15. - 2020. 10. 31. 
VI. Eszközbeszerzés, bölcsőde berendezése: 2020. 10. 15 -2020. 12. 15. 
VII. Projektmenedzsment: 2019. 09. 01 - 2020. 12. 31. 

A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén a 
beruházás megvalósítási és finanszírozási ütemterv szerinti megvalósításáról gondoskodni 
szíveskedjen. 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Mező Gyula polgármester 
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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 o ármester az ülést bezárta. 

polgármester 

~ 1'Ö,Z.s~C' 
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