Gáborján Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4122 Gáborján, Fő utca 106. szám.

Előterjesztés

a

Tisztelt

képviselő-testület

2019. július 31. ülésére

Képviselő-testület!

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 gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a
felújítási , pótlási valamint beruházási terv . A Gördülő Fejlesztési Tervet a víziközmű
szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalhoz tárgyév október 02.-ig szükséges jóváhagyásra benyújtani .
A fentiekkel kapcsolatos, Gáborján településre 2020- 2034 évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Tervet a tervezett felújításokat és 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
mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet , hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek .
előterjesztés

Határozati javaslat

Gáborján Község ivóvíz víziközmü rendszerre vonatkozó 2020-2034. évi gördülő fejlesztési
terv elfogadásáról
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Gáborjáni ivóvíz víziközmü
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:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

Gáborján, 2019. július 25 .

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

~

TRV ZRT.

Gördülő

Fejlesztési Terv
GBJ-IV

víziközmű

rendszerre
2020-2034

Ellátásért felelős megnevezése: Gáborján Község Önkormányzata

V íziközmű-szolgáltató megnevezése:
Tiszamenti Regionális
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2019. augusztus 30.

Vízművek

Zrt.

A

Víziközmű-rendszer,

ellátási terület bemutatása

Víziközmü-rendszer megnevezése : GBJ-IV
A víziközmü-rendszer részei: Gáborján

vízmű ,

Gáborján ivóvízhálózat

. „

•

A
víziközmű-rendszer
állapotjellemzés:

bemutatása;

létesítmények,

berendezések;

Gáborján vízmű:
A vízműtelep 2009-ben létesült ivóvízminöségjavító projekt keretében . A vízmű kapacitása
422 m3/d. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán-ammónium mentesítés,
fertőtlenítés .

2 db mélyfúrású kút
l db 100 m3-es tározó medence
2 db levegöbekeverö injektor
2 db hálózati szivattyú
1 db vas-mangán-ammóniummentesítö
l db öblítő kompresszor
1 db hypo adagoló berendezés
1 db hidrofor
A

vízmű

berendezései

szűrő

korszerűek , műszak i

állapotuk

újszerű .

Gáborján ivóvízhálózat:
Az alap vízhálózat 1976-ban létesült azbesztcement csőbanyagból , melyet a későbbiekben
bővítettek korszerű műanyag vezetékek fektetésével.
5138 fm NA80 KM -PVC gerincvezeték

2082 fm NA 100 KM-PVC gerincvezeték
550 fm NA 100 ac gerincvezeték
2266 fm NA25 acél/KPE bekötővezeték
32 db közkifolyó
3 7 db tűzcsap
A hálózat

műszaki

állapota

megfelelő .

időszakra
flLÚJfTAsOIC tS PÓTLÁSOIC ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA.
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Gördülő

fejlesztési terv a 2020 - 2034

időszakra

BERUHÁZÁS()t( ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benvüitó szervezet megnevezése:

ell.lbsért felelós / ellaUsért

ViziközmU-szolgáltató megnevezése .

felelősök képviselője/

Víz1kozmtl-szolfláltaUsi állaut me1neveuhe :

Ivóvíz

A Vkutv 11. § (4) bekezdés szerinti véleményezö fél meRnevetése

TISZAMENTI REGIONÁLIS VIZMÚVEK ZRT

Vízikozmü-rendszer kódja : ••
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Gáborján Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4122 Gáborján, Fő utca 106. szám.

Előterjesztés

a

Tisztelt

képviselő-testület

2019. július 31. ülésére

Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42 . §-a értelmében a
költségvetési szerveknek minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves
közbeszerzési tervet kell készíteniük és közzétenniük. A jogszabály rendelkezései alapján a
közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, ezt azonban
utólag szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Egy adott közbeszerzésnek a közbeszerzési
tervben történő rögzítése nem jelenti automatikusan az adott közbeszerzési eljárás
elfolytatásának kötelezettségét. 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
elfogadásának időpontjában még nem ismert az adott költségvetési évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárás.
A nemzeti értékhatárokat el nem érő beszerzések esetén nem kell közbeszerzési eljárást
lefolytatni. A nemzeti értékhatárokat elérő értékű beszerzések esetén a nemzeti
eljárásrendben, az uniós értékhatárokat elérő beszerzések esetén pedig az uniós eljárásrendben
meghatározott eljárások közül a megfelelőt kell lefolytatni.
2019. január 01. és 2019. december 31. közötti
értékhatárokat Magyarország 2019. évi központi
72.-73. §-ai határozzák meg.

időszakra

vonatkozó nemzeti közbeszerzési
szóló 2018. évi L. törvény

költségvetéséről

2019. január 1. napjától alkalmazandó közbeszerzési értékhatárok önkormányzat
esetén a következők:

ajánlatkérő

1. A nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint és afelett,
b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint és afelett,
c) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint és afelett,

2. Koncessziós beszerzési eljárások esetében a nemzeti közbeszerzési értékhatárok:
a) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint és afelett.
b) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint és afelett,

3. Uniós közbeszerzési értékhatárok:
a) Árubeszerzés esetén: 68.655 .860 forint (221.000 euró) és afelett;
b) Építési beruházás esetén: 1.723.541.680 forint (5 .548.000 euró) és afelett;
c) Szolgáltatás megrendelése esetén: 68 .655.860 forint (221.000 euró) és afelett.
4. Koncessziós beszerzési eljárások esetében az uniós közbeszerzési értékhatárok:
Építési és szolgáltatási koncesszió esetén : 1.723.541.680 forint (5.548 .000 euró) és
afelett;
Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII. l 9.) Korm. rendelet
7.§ (5) bekezdése tartalmazza az ajánlatkérő számára a Kbt. 42. § (1) bekezdése szerinti
közbeszerzési terv minimális adattartamát:

„(5) Az ajánlatkérő a Kbt. 42. § ( 1) bekezdése szerinti közbeszerzési terv minimális
adattartalmaként az EKR-ben megadja:
a) a közbeszerzés tárgyát,
b) a közbeszerzés tervezett mennyiségét,
c) a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet,
d) a tervezett eljárás fajtáját,
e) az eljárás megindításának tervezett időpontját, és
f) a szerződés teljesítésének várható időpontját. "
A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja előírja , hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervet,
valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv módosításának elfogadását
követően haladéktalanul köteles közzétenni a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban. Amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból
nem lehetséges, az ajánlatkérő a szóban forgó közzétételi kötelezettségnek a saját honlapján
tehet eleget.
Önkormányzatunk a TOP-3.2.1-16-HB 1-2018-00002 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. 764.3 75 .-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.
/

Gáborján, 2019. július 25 .

~~~}a~~
Mező 'Gyula
polgá r

Határozati javaslat
Gáborján Község Önkormányzata 2019 évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

Gáborján
Községi
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 elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv végrehajtásáról
intézkedni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Gyula polgármester

Mező

Gáborján Község Önkormányzata
4122

Gábo~ján, Fő

utca 106. szám

2019. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Becsült érték
(HUF)

Irányadó
.
eljárásrend
(nemzeti, uniós)

Tervezett eljárás
típus (pl. nyílt,
összefoglaló
tájékoztatással
induló, 115. §
szerinti, stb.)

9.456.342.-ft

nemzeti

nyílt

Időbeli

1

az eljárás
megindításának
tervezett időpontja

iitemezés

1

szerződés
időpontja

teljesítésének várható
vagy a szerződés időtartama

l. Árubeszerzés
VP6- 7.2.1- 7.4.1.2-16
kódszámú
.,Külterületi helyi közutak fejlesztése ,
utak
kezeléséhez,
önkormányzati
ál lapot_j<lv ítasi1hoz.
karbantartasához
eröés
szükség.cs
munkagépek
beszerzé~c·· cimü pályázath01 erö- és
munkagép beszerzése

2019.09.30 .

2019. 06.28.

l 11. tpítési beruházás
1

TOP-3 .2. 1-16-fl B 1-2018-00002
azonosító számú ÖnkormányLati
épüktck energetikai korszerü s itésc
Gáborján településen , a pályázatban
szereplő önkormányzati épületá
energetikai felújítási munkálatai .

nemzeti

88.761.375 .-n

KBT

115.~.

2019.09.15.
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Gáborján Községi Önkormányzat Polgármesterétől
4122 Gáborján, Fő utca 106. szám.

Előterjesztés

a

képviselő-testület

2019. július 31. ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy 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 eredményes működését. Amennyiben igen, lehetőséget ad
pályáztatás nélküli megbízásra a második vezetői ciklusra.
Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet tárgyalja meg az
való egyetértés esetén fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

előterjesztést,

és az azzal

Gáborján, 2019.július 25.

Határozati javaslat
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
vezetői megbízás meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket megtenni
szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

Mező Gyula
polgármester
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Mező Gyula
Polgármester Úr
4122 Gáborján
Fő utca 106.

i_

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményvezetői

megbízásom

első

ciklusa 2019. augusztus 31-én lej ár.
lehetőséget

A nemzeti köznevelési törvény 67. § (7.) bekezdése

biztosít a 2. ciklusban történő

megbízásra, pályázati kiírás nélkül.

Nkt. 67. § (7.)
„Az

intézményvezető

kiválasztása

- ha e törvény másképp nem rendelkezik - nyilvános pályázat útján történik.
A pályázat

mellőzhető ,

nevelőtestület

ha az

intézményvezető

ismételt megbízásával a fenntartó és a

egyetért.

Egyetértés hiányában, továbbá az
megelőzően

i• ·Lll

intézményvezető

harmadik és további megbízási ciklusát

a pályázat kiírása kötelez@."

Mindezek alapján tisztelettel kérem Gáborján Község Önkormányzata Képviselőtestületének
állásfoglalását abban, hogy a

következő,

második

vezetői

ciklusra biztosítottnak látja-e

vezetésemmel a Gáborjáni Mocorgó Óvoda további eredményes működését.
Amennyiben igen, a törvény

lehetőséget

ad pályáztatás nélküli megbízásra a második

vezetői

ciklusra.

Várom megtisztelő állásfoglalásukat.

Gáborján, 2019. július 02.

Vu)\' CDe~~
Tisztelettel: V ~a Dezsőné

VEZETŐI MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA KÖZALKALMAZOTTI

JOGVISZONYBAN
Ügyiratszám: G/758-2/2019
Kinevezési jogkör gyakorlója: Gábo~ján Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Munkáltató neve: Gáborjáni Mocorgó Óvoda

Címe: 4122 Gáborján , Arany János utca 18.
Munkáltató törzsszáma : 808213
Közalkalmazott neve: Varga Dezső né
Születési neve: Sárkány Ibolya
Anyja szül etési neve : Bályi Irén Jolán
Születési helye, ideje: Debrecen, 1964.01 . 16.

Lakcíme: 4122 Gáborján ,

Fő

utca 52.
TAJ száma: 07-l4085 l 7

Adóazonosító jele: 8354431924
Vezetői

megbízását 2019.08. 16. nappal az alábbiak szerint módosítom:

A közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv . alapján megbízom Önt:
határozott időre 2019.08.16. napjától 2024.08.15. napjáig.
óvodavezető vezetői beosztással, a(z) Gáborjáni Mocorgó Óvoda vezetésével, kinevezésében meghatározott munkakörének
vá ltozatlanu l hagyása mellett.
Kulcsszám: 6 121322

FEOR: 1328

Vezetői illetménypótlékának havi összege a kinevezésben meghatározott illetményén fe lül :
Régi: 73 080 Ft
Új: 73 080 Ft

A jogviszonyból származó igény érvényesítésére az elévülési időn belül keresettel fordulhat a Debreceni Közigazgatá si és
Munkaügyi Bírósághoz.
Tájékoz~atom , h.ogy a Mt. 286. § ( 1) bekezdése a l apj ~~~i?"l „ nyal kapcso latos igények három év alatt évülnek el.
Kelt: GABO RJAN , 2019. augusztus 14.
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Elfogadom.
Kelt:

GÁBORJÁN

év _ _ _20--'19-'A'"""'U"-"6'-'--1=4._ _ hónap _

nap.

év _ _2_0_19_A_U_6_1'--4-'!. . _ _ hónap _
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Pénzügyileg ellenj egyzem .
Kelt:
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Kapják: 1. Közalkalmazott
2. Munkáltató

ADATFELVÉTELI LAP MÓDOSÍTÁSA

JJ
Ügyiratszám: G/758-2/2019

Közalkalmazott foglalkoztatására vonatkozó adatok:
Foglalkoztatási sorszám: 1

Közalkalmazott neve *: Varga

Dezsőné

Adóazonosító jele: 8354431924

TAJ száma: 074408517

Munkáltató törzsszáma: 808213

Munkáltató neve: Gáborjáni Mocorgó Óvoda
*Kije lentem, hogy a bejegyzések a va lóságnak megfelelnek. Az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül
köteles vagyok bejelenteni a munkáltatómnak.
Kelt: _
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Kelt: GÁBORJÁN , 2019. augusztus 14.

év _ _ _
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Kapják: 1. Közalkalmazott
2. Munkáltató
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Gáborján Község Önkormányzatának Jegyzőjétől
4122 Gáborján, Fő u. 106. szám.
Előterjesztés

Gáborján község Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról
Tisztelt Képviselő-testület!

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 tagjait. A tagok személyére a
helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot, és a település önkormányzatának képviselő
testülete választja meg őket.
A 2014. évi önkormányzati választásokat megelőzően megválasztott HVB tagiai
valamennyien tiszteletben álló, fedhetetlen gáborjáni választópolgárok, akik a további 5 évre
is vállalják a megbízatást és az ezzel járó feladatok ellátását.
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.
Határozati javaslat

Gáborján Község Önkormányzatának 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 választja 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 tartalmáról az érintetteket értesíteni szíveskedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jenei Attila
Gáborján, 2019. július 30.

Gáborján Község Önkormányzatának Jegyzőjétől
4122 Gáborján, Fő u. 106. szám.
Előterjesztés

a

képviselő-testület

2019. július 31. ülésére

Tárgy: Magyar Falu Program pályázat temető
fejlesztéssel kapcsolatban
Tisztelt Képviselő-testület!
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 umafal kialakítása, felújítása, kolumbárium kialakítása, a
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
című alprogramhoz nyújtsunk be pályázatot.

„Temető

fejlesztése"

Határozati javaslat
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
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ELŐTERJESZTÉS
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. július 31-i ülésére

Tárgy: Beiskolázási segélyek

Tisztelt képviselő-testület!
Ebben az évben is javaslom a képviselő-testületnek, hogy a szülőket segítsük a gyermekek
beiskolázási költségeinek viselésében. Javaslom, hogy az általános iskolába járó gyermekek
8000,-Ft a közép és főiskola nappali tagozatára járók 10.000.-ft összeget kapjanak. Az
óvodásoknak pedig 3.500,-Ft-ot javaslok a tisztasági csomagra, amelyet a vezető óvónőnek
javaslok kifizetni és ő vásárolja meg belőle a szüksége dolgokat és a számlát mutassa be.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadta el.
Határozati javaslat:
.. ./2019. (VIl.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:

2019. augusztus 31.
Gyula polgármester

Felelős: Mező

Határozati javaslat:
. . ./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

Gáborján, 2019. július 24.
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