Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 30-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 képviselők.
A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző, Faragó Sándor pénzügyi
főmunkatárs

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018 . évi gazdálkodásról szóló
beszámoló és zárszámadási rendeletének elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
3.

Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi gyermekjólléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának éves értékeléséről
Ea: Mező Gyula polgármester

4.

Előterjesztés

Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjólléti Szolgálat 2018.
évi munkájáról
Ea: Rózsáné Tóth Irma családgondozó

5.

Előterjesztés

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2016. (V.27.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester

6. 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-testül e t 4 fővel határozatképes. A 6. napirendi pont
keretében tárgyalnánk meg az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti föld (758 hrsz.)
eladását, az Esztári Református Egyházközösség pályázatának elvi támogatását, a
Szentpéterszeg térfigyelő kamerákat, az Önkormányzati felndatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása, pályázat beadását, Gáborján KÖZSÉG 2019-2024 sportfejlesztési koncepcióját,
az Óvodai férőhelyet 2019/2020 nevelési évre, a TOP 3.2.1.-es pályázat energetikai
fej 1esztését.

Kérem a

képviselő-testületet ,

hogy a napirendi pontokat ennek

megfelelően

fogadja el.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 4 fő képviselő közül 4-en
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásról szóló
beszámoló és zárszámadási rendeletének elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
3.

Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi gyermekjólléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásának éves értékeléséről
Ea: Mező Gyula polgármester

4.

Előterjesztés Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjólléti Szolgálat 2018 .
évi munkájáról
Ea: Rózsáné Tóth Irma családgondozó

5.

Előterjesztés

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 612016. (Y .27.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Ea: Mező Gyula polgármester

6. Különfélék
A/ Az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőskerti ingatlan (758 hrsz.) eladása
Ea: Mező Gyula polgármester
BI Esztári Református Egyházközösség pályázatának elvi támogatása
Ea: Mező Gyula polgármester
Cl Szentpéterszeg térfigyelő kamerák
Ea: Mező Gyula polgármester
Dl Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, pályázat beadása
Ea: Mező Gyula polgármester
El Gáborján KÖZSÉG 2019-2024 sportfejlesztési koncepciója
Ea: Mező Gyula polgármester
FI Óvodai férőhely 201912020 nevelési évre
Ea: Mező Gyula polgármester
GI TOP 3.2.1.-es pályázat energetikai fejlesztése
Ea: Mező Gyula polgármester

J

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

Gyula:
A 2018. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé
vált módosításokkal együtt teljesültek. A fenntartható fejlődés érdekében, 2019-ben
folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági fol yamatokat, figyelembe véve az önkormányzat
erre irányuló döntéseit. Megkérem Faragó Sándort, hogy amennyiben az előterjesztéshez
szóbeli kiegészítést akar tenni, akkor tegye meg.
Faragó Sándor:
Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánok hozzátenni semmit. Kérem a
testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja el.

képviselő

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 tag közül a jelenlévő 4
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

fő képviselő

közül 4-en

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
6/2019. (V.30.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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. l 3.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban
Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép
(1) A

képvisel ő -testület

az önkormányzat 2018 . évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételét
Költségvetési és finanszírozási kiadását

53.255.299. Ft-tal
53.255 .299 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi
módosított bevételét
módosított kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési

felhalmozási

'.)

381 .088.461 Ft-ban
381.088.461 Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási

főösszegen

belül a módosított kiemelt

előirányzatokat

318.846.252 Ft

Működési

143.511.743 Ft
20.008 .167 Ft
108.250.835 Ft
18.284.050 Ft
12.185.812 Ft

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

költségvetés módosított kiadásai

ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
Tartalékok

11.905.812 Ft
16.605.645 Ft

59.217.801 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

11.508.088 Ft
0 E Ft
47.709.713 Ft

Beruházások
ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§
(1) Az önkormányzat 201 7. évi költségvetéséről szóló 112018 (III.13.) számú rendeletének
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1,
1.2, 2.1, 2.2, 6, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.l sz. melléklete lép.

3.§
( 1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gáborján 2019 május 23.

2. napirendi pont Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi
gazdálkodásról szóló beszámoló és zárszámadási rendeletének elfogadása
Mező

Gyula:

Megkérem Faragó Sándort, hogy amennyiben az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést akar
tenni, akkor tegye meg.

Faragó Sándor:
Az

előterjesztéshez

nem kívánok kiegészítést tenni.
A

Mező

Gyula:
Van-e valakinek a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolóval kapcsolatos kérdése,
észrevétele, vagy javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a Gáborján
Község Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót és a zárszámadási
rendelet tervezetet, akkor az kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fö
szavaztak és 4 igen, szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

képviselő

közül 4-en

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Gábo~ján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
( 1) bekezdés i) pon~jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselö-testülete a 2018 . évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
381.088.461.-Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel
308.280.962.-Ft

Költségvetési és finanszírozási kiadással

72.807.499.-Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
( 1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok
bemutatását, az 1. 2. mellékletek szerint fogadja el. Önként vállalt és államigazgatási feladatok
nincsenek .
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegét a 2. 1. és a 2. 2. melléklet szerint fogadja el.

2.§
A képviselő-testület az Önkormányzat 2018 . évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
,..

(3) Az önkormányzat, bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1 ;6.1.1
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3. :6.3. 1
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyjajóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. illetve engedélyezi.

3.§
(1) A
érintő

képviselő-testület

utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4.§
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§

(1) Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2018 évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (llI.13.) önkormányzati rendelet.

3. napirendi pont Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásának éves értékeléséről
Mező Gyula:
Az előterjesztést megkapta mindenki, én ehhez mást hozzáfűzni nem szeretnék. Van-e
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha nincs,
akkor kérem, hogy aki elfogadja Gáborján Község Önkormányzata 2018. évi átfogó
értékelését a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, az kézfeltartással
jelezze.

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

e.

fő képviselő

közül 4-en

30/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta a Gáborján Község
Önkormányzata 2018. ev1 átfogó értékelését az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, és úgy döntött elfogadja azt.
Határidő:

2019. május 31.
Gyula polgármester

Felelős: Mező

4. napirendi pont Előterjesztés Beszámoló a
Gyermekjólléti Szolgálat 2018. évi munkájáról

Váncsodi

Családsegítő

és

Mező

Gyula:
A Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni Telephelyének 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót mindenki megkapta, én ehhez mást hozzáfűzni nem szeretnék.
Sándorné Bunyik Andrea:
Azt tapasztalom, hogy jól dolgoznak a családsegítősök, az elmúlt évben nem voltak kirívó
események, úgy látom , hogy több családban, ahol korábban gondok voltak, normalizálódott a
helyzet.
Mező

Gyula:
Van-e valakinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele vagy javaslata? Ha nincs,
akkor kérem, hogy aki elfogadja Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi
munkájáról szóló beszámolót, az kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

31/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Váncsodi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi munkájáról szóló beszámolóval és elfogadja azt.
Határidő :

2019. május 31 .
Gyula polgármester

Felelős: Mező

5. napirendi pont Előterjesztés a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2016.
(V.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Mező

Gyula:
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. május 27-i ülésén egyebek
mellett döntött a Gáborján Község Önkormányzata Képviselő testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2016.(V.27) önkormányzati rendelet módosításáról,
melynek 6. sz. melléklete az Önkormányzat közfeladatait, és alaptevékenységeit jelölő
...,

kormányzati funkciókat tartalmazza.
A rendelet 6. sz. mellékletében szereplő kormányzati funkciók felülvizsgálatra kerültek és
azok korrekciója indokolt.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy módosítsa Gáborján
Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
612016 (V.27) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint.
Mező

Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója , kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

fő képviselő

közül 4-en

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2019. (V.30) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2016. (V.27) számú rendelet
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a.) és d.) pontjaiban biztosított jogával élve és a (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (továbbiakban Mötv.) 53 .§ (1) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés a.) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján önkormányzati szervezeti és működési szabályzatáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §

A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet ! .számú melléklete lép.

2.§
Záró rendelkezések

A rendelet a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

n

1. sz. melléklet
Gáborján Község Önkormányzat tevékenységi körébe tartozó kormányzati funkciók:
Alaptevékenység
kormányzat
i funkció
kód száma

011130
011220
013320
013350
041231
041232
041233
041236
041237
045120
045160
047410
052020
063020
064010
066010
066020
072111
072112
074031
074032
082042
082044
082091
082092
082093

Az alaptevékenységre vonatkozó
jogszabály

kormányzati funkció kód neve

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok Mötv., Jat.
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Mötv., 1990. évi C. tv., Art.
Köztemető-fenntartás és - működtetés
Mötv., 1999. évi XLIII. tv.
Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Ut, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Arés
belvízvédelemmel
összefüggő
tevékenységek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások
Háziorvosi ellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári szolgáltatások
Közművelődés-közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése
Közművelődés-hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása
közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás

Mötv., Nvt.
Mötv., 2011. évi CVI.
Mötv., 2011. évi CVI.
Mötv., 2011. évi CVI.
Mötv., 2011. évi CVI.
Mötv ., 2011. évi CVI.
Mötv., 1988. évi 1. tv.
Mötv., 1988. évi 1. tv.

Mötv., 2011. évi CXXVIII. tv.
Mötv., 1995. évi LVII. tv.
Mötv.
Mötv.
Mötv., 1997. évi LXXVIII. tv.
Mötv.
Mötv.,
Mötv.,
Mötv.,
Mötv.,
Mötv.
Mötv.
Mötv.
Mötv.
Mötv.

amatőr művészek

096015
104037
104051
106020
107060

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
gyermekvégelmi pénzbeli és természetbeni
ellátás
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások
egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátás

tv.
tv.
tv.
tv.
tv.

Mötv
Mötv
Szt.
Szt.
Szt.

Eü.tv.
Eü.tv.
Eü.tv.
Eü.tv.

6. napirendi pont Különfélék
AJ Az önkormányzat tulajdonában

lévő szőlőskerti

ingatlan (758 hrsz.) eladása

Mező Gyula:
Az önkormányzat tulajdonában lévő szőlőkerti földet az előző zártkerti ingatlanokhoz
hasonlóan javaslom eladásra. Erre a zártkerti ingatlanra is igényt tartana Zsadányi János.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy hagyja jóvá az előterjesztésben foglalt ingatlan
értékesítését, és 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 fö képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fö
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

képviselő

közül 4-en

32/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az alábbi Önkormányzati
tulajdonú zártkerti ingatlan értékesítéséhez Zsadányi János István 4122 Gáborján, Fő u. 53.
szám alatti lakos helyben lakó földműves részére. Az értékesített ingatlanok vételárát
jelképesen 1.000.-ft-ban állapítja meg.
Gáborján 758 hrsz.

780 m 2

Megbízza a polgármestert az értékesítés lebonyolításával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

6. napirendi pont Különfélék
B/ Esztári Református Egyházközösség pályázatának elvi támogatása
Mező Gyula:
Érkezett egy tájékoztatás az Esztári Református Egyházközségtől, amelyben az áll, hogy
pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz Támogató Szolgálat beindítása
céljából, amelynek ellátási területet érintené a Gáborján Község Önkormányzat által vezetett
települést is. Azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy elvi támogatásunkat kérjék a pályázat
sikerének érdekében. Megkérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az elviekben történő
támogatásunkat hagyja jóvá.

Baranyai Endre:
Amennyiben ezzel jó ügyet szolgálunk, mindenképpen támogatnunk kell az kezdeményezést,
talán segítségére lesz a gáborjáni embereknek ez a szolgáltatás, és az önkormányzatnak sem
kerül anyagi ráfordításba.
11'"1

Sándorné Bunyik Andrea:
En is támogatom a javaslatot, szerintem is jó célt szolgálunk, ha mellé állunk a
kezdeményezésnek.
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
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

33/2019. (V. 30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Esztári Református
Egyházközség által benyújtott pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériumhoz Támogató
Szolgálat beindítása céljából, amelynek az ellátási területe érintené a Gáborján Község
Önkormányzat által vezetett települést is, és úgy döntött, hogy elfogadja azt. Gáborján Község
Önkormányzatának képviselő-testülete egyetért abban, hogy elviekben támogatja az Esztári
Református Egyházközség pályázatát.
Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy ennek a lebonyolításáról gondoskodni
szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

6. napirendi pont Különfélék
Cl Szentpéterszeg térfigyelő kamerák
Mező

Gyula:
A korábban megtárgyalt testületi ülésen volt szó a Szentpéterszegi térfigyelő kamerák
eladásáról, melyben felajánlottuk a Szentpéterszeg Község Önkormányzatának 800.000.- Ft
vételárért. Szentpéterszeg válaszolt nekünk amelyben, 300.000.- Ft-ot ajánlott a kamerákért,
erről kellene döntenie a tisztelt képviselő-testületnek, hogy elfogadjuk-e ezt az általuk feltett
ajánlatot.
Baranyai Endre:
Úgy gondolom, hogy az a térfigyelő kamerarendszer többet ér 300.000.- Ft-nál, azt javaslom,
ajánljuk fel nekik, hogy 500.000.- Ft vételárért megvásárolhatják.
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
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

34/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonában lévő
térfigyelő kamerarendszer eladását, és elfogadja azt, hogy 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint
vételárat ajánl a Szentpéterszeg Község Önkormányzatának.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

6. napirendi pont Különfélék
Dl Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, pályázat
beadása
Mező

Gyula:
napirendi pontunk az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása, pályázat beadása, átadom a szót Faragó Sándor pénzügyi főmunkatársnak, hogy
tájékoztasson a részletekről.
Következő

Faragó Sándor:
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására. A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott
bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátása, az
egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat
székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében.
Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az
önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. A
maximálisan igényelhető támogatás összege 20 millió forint. A támogatás maximális mértéke
a mi esetünkben a fejlesztési költség 85 %-a. A beérkezett árajánlat alapján javaslom
19.936.401.-ft forintos összegű támogatást igényeljünk, ebben az esetben a fejlesztési költség
23 .454.589.-forint, ennek a saját forrásához 3.518.188 forintot kell biztosítanunk. A
pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A pályázatokat Magyar
Államkincstár e-Adat rendszerén keresztül 2019. május 31-ig kell benyújtani .
Mező

Gyula:
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása - fejlesztésére,
felújítására nyújtsunk be pályázatot. Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon
hozzá az előterjesztésben megfogalmazott pályázati cél szerinti fejlesztéshez kapcsolódó
pályázat benyújtásához.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot.
A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tagból a jelenlévő 4 fö
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

1

„

képviselő

közül 4-en

35/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat
- a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által
közösen meghirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L.
törvény 3. melléklet II. 2. pont (b) pontja- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés, sportlétesítmény felújítása, vagy új létrehozása " pályázati kiírásra a Gáborjáni
általános iskolai sportpálya műfüves burkolattal történő felújítására benyújtsa a pályázatát
23.454.589.-ft összeggel. A szükséges 15%-os saját forrást biztosítja 3.518.188.-ft összegben.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő :
Felelős:

2019. május 31.
Mező Gyula polgármester

6. napirendi pont Különfélék
El Gáborján KÖZSÉG 2019-2024 sportfejlesztési koncepciója
Mező

Gyula:
Az előző napirendi pontban megtárgyalt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásához, pályázat beadásához szükséges becsatolni a Gáborján KÖZSÉG 2019-2024
sportfejlesztési koncepcióját. Az önkormányzati törvény a sporttörvénnyel összhangban
határozza meg az önkormányzatok feladat- és hatáskörét. A települési önkormányzatok
kötelezőfeladatai között írja elő a helyi sporttevékenység támogatását, de annak módját nem
szabályozza. A jogszabályi keretek az önkormányzat teherbíró képességére alapozzák a
feladatellátást, így fontos, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a község a lehető
leghatékonyabban használja fel a sportfinanszírozásban. Mivel a sportnak széles körű
társadalmi és egészségügyi hatása is van, ezért a lehető legjobban ki kell használni a sportban
rejlő lehetőségeket. Ezért is fontos és meghatározó az önkormányzat szerepvállalása a
sportolás ösztönzésében. Ehhez megfelelő sportkoncepcióra van szükség, mely az előzőek
megvalósítása érdekében célokat fogalmaz meg. A fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő
testület, Gáborján Község 2019-2014 évekre szóló sportfejlesztési koncepcióját a határozati
javaslatban foglaltak szerint fogadja el.
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
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

36/2019. (V.30.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja Gáborján Község 2019-2024. időszakra vonatkozó Sportfejlesztési
koncepcióját.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

6. napirendi pont Különfélék
FI Óvodai férőhely 2019/2020-as nevelési évre
Mező

Gyula:
A Gáborjáni Mocorgó Óvoda férőhelyeinek száma az Alapító Okirat alapján 50 fő. Jelenleg
az óvodában 38 gyermek marad, a beiratkozás megtörtént, miszerint a jelentkezők száma 15
fő. Ha a felmerülő igények kielégítésre kerülnek, 3 fővel meghaladja a férőhelyszámot. Emiatt
a Fenntartónak hozzá kell járulnia az intézménybe a 2019/2020-as nevelési évben felvehető
gyermekek maximális létszámának az alapító okiratban meghatározott számtól történő
legfeljebb 20%-os megemeléséhez. Az óvodavezető tisztelettel kérte a Fenntartó
állásfoglalását, meghatározását a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan az óvodai
gyermeklétszámmal kapcsolatban.
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
szavaztak és 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 4-en

37/2019. (V.30.) számú határozat

Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarországi
helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva figyelemmel a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdésében megtárgyalta a Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetőjének kérelmét és úgy döntött,
hogy hozzájárul az intézménybe a 2019/2020-as nevelési évben felvehető gyermekek
maximális létszámának az alapító okiratban meghatározott számtól történő legfeljebb 20%-os
megemeléséhez.
képviselő-testület

Felkéri a

intézményvezetőt

a község polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az
tájékoztassa, és az intézményvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket

tegye meg.
Határidő:

2019. május 31.
Gyula polgármester

Felelős: Mező

6. napirendi pont Különfélék
GI TOP 3.2.1.-es pályázat energetikai fejlesztése
Mező

Gyula:
Szeretném tájékoztatni a tisztelt képviselő-testület tagiait, hogy megnyertük az
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP 3.2.1-16-HB 1-2018-00002
számú benyújtott pályázatot, melynek az összege 124.890.000.- Ft. A pályázatból
korszerűsítésre kerül 3 épület, a Gáborján Község Önkormányzata, a Könyvtára és a Faluháza
is. A Faluház épületében mindenképpen szeretnénk gázkazán cserét, valamint napelemmel is
szeretnénk felszerelni az épületet.
Baranyai Endre:
Nagy örömmel tölt el, hogy sikerült a pályázatot megnyerni, ezzel is
14

fejlődik

a községünk.

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

Mező

r

Gyula
polgármester

*

