Gáborján Község Önkormányzata Polgármesterétől
Előterjesztés

a Debrecen-(Békéscsaba)-Szeged gyorsforgalmi út nyomvonaláról

Tisztelt Képviselő-testület!
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
1. nyomvonal változat, mely településünk szempontjából a legkedvezőbb lenne, az épülő M4es 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 1. számú nyomvonal megvalósítását támogatták.
Gáborján község szempontjából szintén az 1. 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
az azzal való egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

előterjesztést,

és

Határozati javaslat:
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 :

Felelős:

azonnal és folyamatos
Mező Gyula polgármester

Gáborján, 2018. október 31 .

1

~

a

~

.~
M35
('pMs 1latt)

M4
(épMs alatt)

"A"
(tervezett)
összesen

M35
(épltés alatt)

"B"
(tervezett)
Összesen

M35
{építés alatt)

"G"
(tervezett)

i

.~

f~
!I

"' -

8
8
11 8
li1 8
11 8

m

me
11 8

I

-~
:e

24,2

16,4

24,2

112,2
24,2

94,B

összesen

ÚT-TESZT
M6rn6ld „
ICft.
~e

ELŐTERJESZTÉS

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 15. -i ülésére

Tárgy: Kérelem a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli
zárásának meghatározására
Tisztelt Képviselő-testület!

Gáborján Község Önkormányzatához 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.

Határozati javaslat:

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 3ában állapítja meg.
Felkérem a község polgármesterét, hogy érintettek tájékoztatásáról és a határozat végrehajtásáról
gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:

azonnal
Gyula polgármester

Felelős: Mező

Gáborján 2018. október 31.

Gáborjáni Mocorgó Óvoda
4122 Gáborján, Arany János u. 18. sz.
Tel: 06-54/418-042
E-mail: gaborj animocorgoovoda(algmait.com
Ikt. sz.:
2-7./2018.

Tárgy: Kérelem a Gáborjáni Mocorgó
Óvoda téli zárásának
meghatározására

Gábotján Község Önkormányzata
Képviselőtestülete

Gáborján
Fő LI. 106.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvoda téli zárásának
időpontját 2018. december 27. 28. 2019. január 02. napokra állapítsa meg.
Zárás előtti utolsó nevelési nap: 2018. december 21. (péntek).
Zárás utáni első nevelési nap: 2019. január 03. (csütörtök).
Ezen időszakban a
életére.

szülők

Kérem a Tisztelt
szíveskedjen.

Képviselőtestületet,

és gyermekek közös együttléte pozitív hatással van a családok

hogy a zárásra vonatkozó

Kelt: Gáborján, 2018. november 14.

Tisztelettel:

időpontot

jóváhagyni

