Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 31-én 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, Faragó Sándor pénzügyi
főmunkatárs

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásáról szóló BM. pályázati kiírás alapján benyújtható szociális
célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról
Ea: Mező Gyula polgármester

2. Különfélék
Ea: Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-testületi
tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A 2. napirendi pont
keretében tárgyalnánk meg a Gáborján Község Önkormányzata vízi közmű vagyonra
vonatozó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló előterjesztést, a Gáborján Község
Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést, Varga
Dezsőné kérelmét, a Gáborján Község Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
szóló előterjesztést, a Magyar Falu Program pályázatot temető felújítással kapcsolatban, a
beiskolázási segélyekről szóló előterjesztést.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően fogadja el.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

Napirendi pontok:

1.

Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásáról szóló BM. pályázati kiírás alapján benyújtható szociális
célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról
Ea: Mező Gyula polgármester

2. Különfélék
A/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata vízi közmű vagyonra vonatozó
gördülő fejlesztési terv elfogadása
B/ Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
Cl Varga Dezsőné kérelme
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Dl Előterjesztés a Gáborján Község Helyi Választási Bizottság
megválasztásáró 1
E/ Magyar Falu Program pályázat temető felújítással kapcsolatban
F/ Előterjesztés beiskolázási segélyekről
Ea: Mező Gyula polgármester

tagjainak

1. napirendi pont Előterjesztés a települési önkormányzatok szociális célú tüzelő
anyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló BM. pályázati kiírás alapján
benyújtható szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtásáról
Mező

Gyula:
A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tűzifa vásárlásának lehetőségét a
települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott települések lakosainak
fűtési kiadásait jelentős mértékben csökkenthette a hozzájárulás.
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás. Javaslatunk szerint a korábbi évekhez
hasonlóan most is kemény lombos tűzifa vásárláshoz igénylünk támogatást. A támogatás
mértéke a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló
105/2015. (IV.23.) kormányrendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel
sújtott települési önkormányzat vonatkozásában kemény lombos fafajta esetében 18.000.-ft/
erdei m3 + ÁFA. Fenti rendelet mellékletében szereplő önkormányzatoknak önerőt nem kell
vállalniuk.
Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2018. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám
adatának, a 2018. évi aktív korúak ellátásában részesülők száma és gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők száma, illetve a 2019. január 1-i lakosságszámából a 80 év feletti
korcsoport adatának együttes száma alapján kerül meghatározásra. Ez a mi esetünkben 330
m 3 . A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 1.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a maximálisan igényelhető kemény
lombos tűzifa igény benyújtásához, és biztosítsa a támogatásból megvásárolandó tűzifának az
erdészetből a településünkre szállításának és a rászorultak részére való kiosztásának
költségeit, a határozati javaslatban foglaltak szerint.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

42/2019. (VII.31.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról
szóló BM. pályázati kiírás alapján 330 m 3 szociális célú kemény lombos tűzifa támogatási
igény benyújtására.
A képviselő-testület a támogatással elnyert kemény lombos tűzifa mennyiségének az
erdészetből a településünkre szállításának és a rászorulók részére való eljuttatásának
költségeit biztosítja.
A szociális célú tűzifa támogatásért az önkormányzat a lakosságtól ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:

2019. augusztus 1.
Gyula polgármester

Felelős: Mező
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2. napirendi pont Különfélék
A/ Előterjesztés Gáborján Község Önkormányzata vízi közmű vagyonra
vonatozó gördülő fejlesztési terv elfogadása
Mező Gyula:
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a alapján a szolgáltatás
hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-szolgáltatási ágazatonként 15 éves
időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A fentiekkel kapcsolatos, Gáborján
településre 2020-2034 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a tervezett felújításokat
és a beruházásokat tartalmazó összefoglaló táblázattal együtt a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. korábban az önkormányzat részére megküldte azzal, hogy a Képviselő-testület
az abban foglaltakat véleményezze.
Az önkormányzat vízközművére vonatkozó 2020-2034 évi gördülő fejlesztési terve az
előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Mező

Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

fő képviselő

közül 5-en

43/2019. (VIl.31.) számú határozat

Gáborján Község ivóvíz
terv elfogadásáról

víziközmű rendszerre

vonatkozó 2020-2034. évi gördülőfejlesztési

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gáborjáni ivóvíz víziközmű
rendszer ellátásért felelőse a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által 2020 - 2034
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntést a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. részére küldje meg.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

2. napirendi pont Különfélék
B/ Gáborján Község Önkormányzata
jóváhagyásáról

2019.

évi

közbeszerzési

tervének

Mező Gyula:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a értelmében a költségvetési
szerveknek minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves közbeszerzési tervet
kell készíteniük és közzétenniük. A közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárás is lefolytatható, ezekben az esetekben
azonban a közbeszerzési tervet megfelelően módosítani szükséges. Közbeszerzési tervet
azonban akkor is kell elfogadni a közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérőnek, amennyiben a terv
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elfogadásának időpontjában még nem ismert az adott költségvetési évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárás. Közbeszerzést csak közbeszerzési szabályzat alapján lehet lefolytatni.
A közbeszerzési szabályzatunkat módosítani szükséges, amely az előterjesztés mellékletét
képezi.
Önkormányzatunk a TOP-3 .2.l-16HB1-2018-00002 azonosító számú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése Gáborján településen" című pályázaton bruttó
124.890.000.-Ft összeget nyert a pályázatban szereplő önkormányzati épületek energetikai
felújítási munkálataira.
Fenti támogatási összegből nettó 88.764.375 .-Ft az építési célok megvalósításához szükséges
becsült érték, amely összeg meghaladja az építési beruházás nemzeti értékhatárát, ezért ezen
építési beruházási munkákra vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Ezen közbeszerzéssel kapcsolatos adatokkal módosítjuk a 2019. évi közbeszerzési tervünket,
melyet a határozati javaslat mellékleteként csatolunk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztést vitassa meg, és fogadja el az
Önkormányzat 2019. évre vonatkozó módosított közbeszerzési tervét.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

44/2019. (VII.31.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a Gáborján Község Önkormányzata 2019.
évi módosított közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal
jóváhagyja és elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv végrehajtásáról
intézkedni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

2. napirendi pont Különfélék
Cl Varga Dezsőné kérelme
Mező Gyula:
Varga Dezsőné intézményvezetői megbízásának a ciklusa 2019. augusztus 15-én lejár. A
nemzeti köznevelési törvény 67. § (7.) bekezdése lehetőséget biztosít a 2. ciklusban történő
megbízásra, pályázati kiírás nélkül. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Mindezek alapján kérte a Gáborján
Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntését arról, hogy a következő, azaz második
vezetői ciklusra biztosítottnak látja-e vezetésével a Gáborjáni Mocorgó Óvoda további
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eredményes működését. Amennyiben igen, lehetőséget ad pályáztatás nélküli megbízásra a
második vezetői ciklusra.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

45/2019. (VII.31.) számú határozat
Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 83. § (2) bekezdés f) pontjában foglalt jogkörében eljárva
megtárgyalta Varga Dezsőnének a Gáborjáni Mocorgó Óvoda intézményvezetője vezetői
kinevezésének meghosszabbításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy jelenleg
hatályos vezetői megbízásának végét 2019. augusztus 15-re módosítja, intézményvezetői
vezetői megbízását további öt évre, 2019. augusztus 16-tól - 2024. augusztus 15-ig - a
köznev. tv. 67. § (7) bekezdésére figyelemmel - pályázat kiírása nélkül meghosszabbítja.
Felkéri a község polgármesterét, hogy az érintett intézményvezetőt tájékoztatni, valamint a
megbízás meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket megtenni
szíveskedjen.

vezetői

Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

2. napirendi pont Különfélék
Dl Előterjesztés a Gáborján Község Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztásáról
Mező Gyula:
A különfélék között tárgyalnánk meg a Gáborján Község Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztását, átadom a szót jegyző úrnak.

Jenei Attila:
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján a helyi választási
bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen öt - tagját és legalább két
póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választásának kitűzését követően legkésőbb a szavazás napja előtti
negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz
indítványt. A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását, így a választás kitűzésének napjától kezdődően, de
legkésőbb a választás napját megelőző 42. napig meg kell választani a HVB tagokat.
A 2014. évi önkormányzati választásokat megelőzően megválasztott HVB tagjai
valamennyien tiszteletben álló, fedhetetlen gáborjáni választópolgárok, akik a további 5 évre
is vállalják a megbíztatást és az ezzel járó feladatok ellátását.
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Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést, és az azzal
való egyetértés esetén fogadja el a rendelet-tervezetet és az alábbi határozati javaslatot.
Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

fő képviselő

közül 5-en

46/2019. (VII.31.) számú határozat
Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
23- §-ának a rendelkezéseire - megtárgyalta a Gáborjáni Helyi Választási Bizottság tagjainak
megválasztásáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy az alábbi tagokat választják meg:

HVB tag:

Bartha Vince,
Dorogi Anikó,
Kinter Sándorné,
Miski Barnabás,
Varga Dezsőné

HVB póttagok:

Gombos Pálné,
Nagy Jánosné

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntés tartamáról az érintetteket értesíteni szíveskedjen.
Határidő:

Felelős:

folyamatos
Jenei Attila jegyző

2. napirendi pont Különfélék
El Magyar Falu Program pályázat temető fejlesztéssel kapcsolatban
Mező

Gyula:
A Magyar Falu Program keretében megjelent a „Temető fejlesztése" című alprogram. A
pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települési
önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében a nagy terhet jelentő kötelező
önkormányzati feladatok ellátásának biztosítása, és segítség nyújtás a feladatainak ellátásához
a kiírás keretében megvalósítható fejlesztések által. A pályázat tervezett keretösszege 1,8
milliárd forint.
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek maximum 30 millió forint
összeghatárig az új ravatalozó bővítése, a meglévő ravatalozó külső és belső felújítási
munkálatainak elvégzése, a temető akadálymentesítése. Maximum 5 millió forint
összeghatárig támogatható tevékenységek a temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény
külső és belső felújítása, az urnafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása, a
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temetőben

található közlekedési utak és egyéb infrastruktúra építésére, felújítására, a
jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzésére, a
hulladéktároló, a temető bekerítése, a temetkezési helyek közvetlen környezetének
megújítása. A pályázatok benyújtására 2019. augusztus 12. és 2018. szeptember 5. között van
lehetőség. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek hogy a Magyar Falu Program „Temető
fejlesztése" című alprogramhoz nyújtsunk be pályázatot.
Mező

Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

fő képviselő

közül 5-en

47/2019. (VII.31.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében „Temető fejlesztése" című MFP-FFT/2019. kódszámú kiírást, és úgy döntött, hogy
pályázatot nyújt be az önkormányzat tulajdonában lévő temető fejlesztésére.
Felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

2. napirendi pont Különfélék
FI Előterjesztés beiskolázási segélyekről
Mező Gyula:
A beiskolázási támogatással kapcsolatban javaslom, hogy ebben az évben is adjunk a
gyermekek számára. Azt javaslom, hogy egyszeri 8.000 Ft/fő összeggel támogassuk az
általános iskolába járó gyermekeket, a közép és főiskola nappali tagozatán tanuló
gyermekeket pedig 10.000 Ft/fő összeggel.

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

48/2019. (VII.31.) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjánban állandó lakóhellyel
általános iskolában tanuló gyermekek egyszeri 8.000 Ft, a közép és főiskola
nappali tagozatán tanuló gyermekek 10.000 Ft egyszeri beiskolázási segélyben részesüljenek.
rendelkező

Határidő:
Felelős:

2019. augusztus 31.
Mező Gyula polgármester
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Mező Gyula:
Az óvodába járó gyermekeket sem hagyjuk ki, nekik javaslom a 3.500 Ft/fő egyszeri
támogatást, amit az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a vezető óvónő kezébe fizetünk ki,
aki ebből tisztasági csomagot és szükséges dolgokat vásárol és számlával elszámol. Azok az
óvodások, akik nem Gáborjánban járnak óvodába, számukra is javaslom az egyszeri
támogatás kifizetését.

Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs,
akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki
egyetért, kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

49/2019. (VII.31.) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvodába járó
gyermekek 3.500 Ft/fő egyszeri segélyben részesüljenek. Az 54 fő X 3.500 Ft, azaz 189.000
Ft, azaz száznyolcvankilencezer forint Varga Dezsőné vezető óvónőnek legyen kifizetve
azzal, hogy a tisztasági és egyéb kötelező felszerelést vásárolja meg a gyermekeknek és
utólag elszámoljon a kifizetett összeggel. Az a 3 fő, aki nem Gáborjánban jár óvodába is
részesül 3.500 Ft/fő egyszeri segélyben.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 10.
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.

~~:~
polgármester
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