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Köszöntöm a közmeghallgatáson megjelenteket! 

A közmeghallgatás szabályait Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény és annak felhatalmazása alapján meghozott a 
szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet tartalmazza. 

Ezen kötelezettségünknek eleget téve tájékoztatom önöket az elmúlt 
közmeghallgatás óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 

Településünk lakosságszáma 2018 január l-én 897 fő, (ami ha lassan is) de 
újra növekszik. 

Az önkonnányzati feladatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a 
polgármester, a 4 főből álló Képviselő-testület, és a Váncsodi Közös 
Önkonnányzati Hivatal látta el. 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik 
• az egészséges ivóvízellátás, 
• az óvodai nevelés, 
• egészségügyi és szociális alapellátás, 
• közvilágítás, 
• helyi közutak és a köztemető fenntartása, működtetése, 
• helyi közösségi tér biztosítása, 
• könyvtári szolgáltatás ellátása, 
• gyermek és ifjúsági feladatok, 
• nemzeti és etnikai kisebbségekjogainak érvényesítése, 
• a közös önkormányzati hivatal működtetése. 

A kötelező feladatok megfelelő színvonalon el tudtuk látni. 

Közoktatási feladatunk a Gáborjáni Mocorgó óvoda fenntartása, amely 
keretében jelenleg 51 gyermek nevelését látjuk el. Az óvoda épülete régi, 
elavult. A férőhely bővítésére sajnos nincs lehetőség, viszont az óvoda 
épületének felújítására a Belügyminisztériumtól 29.825.000.-ft összeget 
kaptunk, amelyet az épület energetikai fejlesztésére, (nyílászárók cseréje, 
hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés) vizesblokk felújítására, falfelületek, hideg és 
meleg burkolatok felújítására fogunk fordítani. Ezen kívül, a 
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feladatellátáshoz szükséges bútorzatot és beltéri fejlesztő játékokat is fogunk 
vásárolni. 

Új feladat az önkormányzatunk számára a mini bölcsőde üzemeltetése, és 
ezen feladat intézményi hátterének biztosítására jelenleg beadási szakaszban 
van az új bölcsődei épület építésére vonatkozó pályázatunk. 

2014 december l-től a háziorvosi ellátást az önkormányzatunk biztosítja, és 
ez év július l-től a háziorvosunk Dr. Csepei Szimóna, aki Gáborjánban és 
Szentpéterszegen is ellátja a háziorvosi feladatokat, és így a két körzet 
nagysága elegendő finanszírozást biztosít ahhoz, hogy a doktornő tartósan 
letelepedjen és végezze a háziorvosi tevékenységét nálunk. 

A szociális étkeztetést, és házi gondozói szolgáltatást a Bihari 
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött megállapodás 
keretében a Bihari Szociális Szolgáltató Központ látja el. 

A családsegítési, gyermekjóléti feladatokat viszont Váncsod község 
önkormányzatával közösen önkormányzatunk látja el. 

Nyáron beindult a népkonyhai étkeztetés, amely keretében naponta közel 400 
adag egyfogásos meleg ételt tudunk biztosítani az arra rászoruló felnőttek 
számára. A gyermekek számára tanulási időszakban biztosítjuk a napi 
háromszori étkezést, míg szünidőben a hátrányos helyzetű gyermekek részére 
meleg ebédet tudunk adni. 

Igyekszünk minél több olyan kulturális eseményt megrendezni, amelyek 
növelik a településünk közösség összetartó erejét. Ilyenek a farsangi bál, 
majális, szüreti felvonulás, karácsonyi ünnepség. Ezeken a rendezvényeken 
településünk minden korosztálya aktívan részt vesz. 
Az önkormányzatunk által is támogatott Gáborjáni citerazenekar nem csak 
településünkön, de azon kívül is közismert és közkedvelt. 

Önkormányzatunk Európai Uniós forrásból egy éven keresztül egy kulturális 
és oktatási programot valósít meg, mely keretében a településünkön élő 

lakosságból a jelentkezők, különböző ingyenes tanfolyamokon vehetnek 
részt. 

Angol nyelvoktatás 
Informatikai oktatás 
kosárfonás műhelyfoglalkozás 
Szövés műhelyfoglalkozás 
zeneművészeti csoportfoglalkozás 



Táncművészeti csoportfoglalkozás 

Ebben az évben is tudunk biztosítani a rászorulók részére szociális tűzifa 
támogatást. A tűzifa beszerzése folyamatban van. 

Településünk lakossága körében sajnos magas a munkanélküliek aránya. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan idén is átlagosan 100 főnek tudtunk közmunka 
lehetőséget adni, és a központi forrásoktól függően a jövőben is igyekszünk 
ezt biztosítani. 

Önkormányzatunk szorosan együttműködik a Gáborjáni Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, akik pályázatok útján egyre több forrást szerezve segítik a 
Roma lakosságot oktatási, kulturális lehetőségek biztosításával, gyermekek 
részére szervezett kirándulással, és egyéb támogatással. 

Az elmúlt évben megvalósítottuk a közvilágítási lámpatestek 
energiatakarékos LED-es fényforrásokra való cseréjét, az önkormányzati 
hivatal belső felújítását, valamint a ravatalozó épületének belső felújítását. 

Ebben az évben a Dózsa György utca és Arany János utca 600 méteres 
szakaszának aszfaltburkolat felújítását végeztük el, valamint most épül az 
Arany János utcán egy köztéri „ kondipark." 

Már megnyert pályázati forrásból következő évben megvalósítjuk az óvodai 
épület belső felújítását, valamint - jó eséllyel- támogatást kapuk a mini 
bölcsőde épületének megépítésére. 

Jelentős, több mint 100 millió forintos Európai Uniós forrásból tervezzük 
megvalósítani a faluház, az önkormányzati hivatal valamint a könyvtár 
épületének energetikai és egyéb teljes körű felújítását. 

Tisztelt jelenlevők! 

Kérem, hogy az önkormányzatunk elmúlt ev1 tevékenységéről, 

eredményeiről, és a jövőbeli terveiről szóló beszámolómat fogadják el. 
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