Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testületének 2017. május 30-án
megtartott ülésén
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
Vendégek: Micskei Tamás, Micskei Ottó, Sándor Donát, Varga Dezsőné
Napirendi pontok:
1. Micskei Tamás beadványa
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni
kirendeltségének 2016. évi munkájáról
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátására
Ea.: Mező Gyula polgármester
4.

Kiskőrös-menti

Kábelnet Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló

elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
5. Kóbor állatok befogására vonatkozó kötelező feladat-ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Ea.: Jenei Attila jegyző
6. Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasát
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
7. Gáborján Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 112016. (II.16) sz.
rendeletének a módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
8. Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása és rendelet megalkotása.
Ea.: Mező Gyula polgármester
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9. Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
10. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető
támogatás benyújtása.
Ea.: Mező Gyula polgármester
11. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Ea.: Mező Gyula polgármester
12. Közösség elleni magatartás bírságolásáról szóló rendelet megalkotása
Ea.: Mező Gyula polgármester
Különfélék

Mező

Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő
tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
képviselő-testületi

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

1. Micskei Tamás beadványa
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni
kirendeltségének 2016. évi munkájáról
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátására
Ea.: Mező Gyula polgármester
4.

Kiskőrös-menti

Kábelnet Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló

elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
5. Kóbor állatok befogására vonatkozó kötelező feladat-ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Ea.: Jenei Attila jegyző
6. Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasát
2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
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7. Gáborján Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.16) sz.
rendeletének a módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
8. Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadása és rendelet megalkotása.
Ea.: Mező Gyula polgármester
9. Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Ea.: Mező Gyula polgármester
10. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető
támogatás benyújtása.
Ea.: Mező Gyula polgármester
11. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Ea.: Mező Gyula polgármester
12. Közösség elleni magatartás bírságolásáról szóló rendelet megalkotása
Ea.: Mező Gyula polgármester
Különfélék
1.napirendi pont Micskei Tamás beadványa
Mező Gyula: Micskei Tamás beadott egy jegyzőkönyvet a képviselő-testülethez és kérte,
hogy tárgyaljuk meg az abban foglaltakat. Szerintem elolvasta mindenki. Ami ebben le
van írva az így igaz. Csak annyi hiányzik belőle, hogy miután leborította a törmeléket az
önkormányzat traktorja utána az feltakarítottuk és elszállítottuk onnan. Ami nincs leírva.

Sándorné Bunyik Andrea: Kinek a tulajdona az a föld?
Mező

Gyula: A cs Nagy Sándoré, a Varga Dezsőé és Tóth Istváné a terület.

Sándorné Bunyik Andrea: Nekünk nincs ilyen kijelölt hulladéklerakó?
Mező

Gyula: Ilyen már nincs. Konténert kell kérni és beszállíttatni Berettyóújfaluba.

Sándorné Bunyik Andrea: Akármilyen háztartási törmelék keletkezik azzal mit tudunk
csinálni?
Mező Gyula: Konténert kell kérni, azt elszállítják. Kérdést tett fel Micskei Tamásnak,
hogy mit szeretne, miért van itt a gyűlésen?

Micskei Tamás: Azt szeretném, hogy tárgyalja meg a testület, hogy az önkormányzat
illegálisan szemetet rakott le. Hova lesz a temetői szemét és a seprűüzem szemete?
Mező

Gyula: Ezt írtad le. Amit az önkormányzat vitt oda az el lett takarítva, a
szemete pedig el lett égetve.
3

seprűüzem

Micskei Tamás: Nem is lehet égetni.
Mező

Gyula: A régi vágóhídon lett kijelölve, hogy ott elégethetjük. Ezt meg is tettük.
/

Micskei Tamás:

Jegyző

úr is látta, hogy milyen sok szemét van ott.

Jenei Attila: Valóban sok szemét van ott, de nem tudjuk honnan került oda.

Mező Gyula: Hát persze, ti semmit sem vittetek oda. Egyébként az magánterület, hogy
más ember odahordja a szemetet azzal nem tudunk mit kezdeni. Ami érdekes, hogy ti is
odahordtátok a Jókai utcai házat, azt is meg tudom mutatni hova borítottátok le.
Nevetséges amit leírtál.

Micskei Tamás: Akkor hogy kerül oda az a sok szemét?
Jenei Attila: Megkérdeztük Viski Mihályt és Boros Lajost. Ők is elmondták, hogy azt a
szemetet, amit ők előző nap leraktak, azt felrakták és elvitték onnan.
Micskei Tamás: Mi nem raktunk oda szemetet.
Mező

Gyula: Mi is csak annyi szemetet raktunk le, amennyit ti. Van még más kérdésed?

Micskei Tamás: Van-e a képviselő-testületi tagoknak ehhez hozzászólása? Vagy úgy van
jól, ahogy a polgármester mondja?
Baranyai Endre: Ha el lett véve onnan a szemét akkor nincs
tulajdonos nem tett feljelentést, akkor másnak ehhez semmi köze.

miről

beszélnünk. A

Mező Gyula: A tulajdonosnak kell feljelentést tenni, de a lakossággal nem tudunk mit
kezdeni. Egyébként meg amikor közterületen kezded kiásni a fát, ahhoz az
önkormányzattól kell engedélyt kémi. Kértél engedélyt?

Micskei Tamás: Megvettem egy építési telket, ahol az én oldalamba a szembe szomszéd
fát ültetett, meg bokrokat. Szóltam Boros Lajosnak, hogy ha akarja szedje ki a fát és
bokrokat és a sövényt, mert én szeretném helyreállítani az eredeti állapotot, mivel nekem a
nagykapum ott lesz. Ö azt mondta, hogy traktorok miatt ültette be, hogy nem álljanak ott
meg. Azt mondta, hogy gyökerestől kihúzatja a fákat. Ezzel szemben bokában levágta és
ott hagyta. Ezáltal nem egyszerű kiszedni a gyökereket, most én kézzel próbálom kiásatni.
Mező Gyula: Ahol a fák voltak az közterület, neked ahhoz semmi közöd. Engedélyt
kellett volna kémi rá. Amíg én beszélek addig maradj csendbe. Te nem utasíthatsz senkit,
hogy mit vágjon ki és mit nem. Egyébként ha valamit akarsz írásba kell beadni a
képviselő-testületnek.

Micskei Tamás: Ez le van írva, csak most a lyukat tárgyalod.
Sándorné Bunyik Andrea: Meddig köteles a háztulajdonos a füvet lenyírni?
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Baranyai Endre:
Micskei Tamás:
Mező

Erről

van szabályzat. Hol van a gödör kiásva? Miért nincs betemetve?

Közterületről

lehet kivágni fát?

Gyula: Megfenyegetted Boros Lajost.

Micskei Tamás: Nem fenyegettem meg. Mindenki kért engedélyt, aki a kapu
vágott ki?

elől

fát

Mező

Gyula: Ha valaki ki akar vágni a kapu elől fát engedélyt kért. Csak te csinálsz
mindent magadtól, csatateret csináltál a közterületből. A gödröt be kell temetni.
Micskei Tamás: Akkor a fát is állítsuk vissza?
Mező

Gyula: Temessétek vissza a gödröt.

Micskei Tamás: A testület többi tagja milyen véleménnyel van erről?
Dr Kincses Béla: Te nem kérdezhetsz tőlünk, majd a jegyzőkönyvet elolvasod.
Mező

Gyula: Zárt ülést rendelek el.

Micskei Tamás: De ez nyílt ülés!
Jenei Attila: A
elrendelni.

képviselő-testületi

ülést a polgármester úr vezeti, joga van zárt ülést

Micskei Tamás: A környező falukban üzemel a szeméttelep. Az illegális szemétteleppel
kapcsolatban a jegyzőnek kell intézkedni. A testületi tagok mit szólnak ehhez?
Mező

Gyula: Te nem intézhetsz a testülethez kérdést. Köszönjük a megjelenésedet.

Micskei Tamás: Az első ponthoz szeretnék még hozzászólni. Ezt még nem tárgyalta meg
a testület. Vagyis te mint polgármester bárkinek bármit mondhatsz?
Dr Kincses Béla: Majd egymás között megbeszéljük. Ez a ti magánügyetek. Ezt itt
fejezzük be.
Baranyai Endre: Az, hogy neked a polgármesterrel milyen vitád van, az nem a
képviselő-testület dolga. Ezt intézzétek el a bíróságon. Mi ebben döntést nem hozhatunk,
ezt kettőtöknek kell tisztázni. Jegyző úr! Miért kellett ezt egyáltalán idehozni? Ez jogilag
hogy van?
Jenei Attila: A képviselő-testület döntést nem hozhat csak véleményezheti.
Baranyai Endre: Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ez a kettőtök ügye.
Sándorné Bunyik Andrea: Ha én rám valaki mond valamit az nem a képviselő-testületre
tartozik.

s

Baranyai Endre: Itt élünk egy kicsi faluban, legyünk meg egymással békességben. A
kettőtök vitája megmérgezi a falu életét. Eddig úgy éltünk, hogy nem voltak ilyen
problémák, úgy viselkedjünk, hogy a jót lássuk meg egymásban ne a rosszat. Ez csak
rossz vért szül. Felrugódnak a barátságok, a rokonok között is ellentéteket szül.
Próbáljátok meg elásni a csatabárdot.
Micskei Tamás: Csak akkor ezt egyenesen kellett volna elintézni. Nekem az a
meglátásom, hogy én nem ártottam Mező Gyulának se előtte míg nem volt polgármester,
se utána. Az állattartó teleppel indult minden.
Baranyai Endre: Két táborra szakadt a falu.
Mező

Gyula: Köszönjük a megjelenéseteket Tamás.

15.30-kor Micskei Tamás, Micskei Ottó és Sándor Donát elhagyta a termet.
2.napirendi pont Beszámoló a Váncsodi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Gáborjáni kirendeltségének 2016. évi munkájáról
Mező Gyula: A beszámolót mindenki megkapta. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs és a képviselő-testület elfogadja a beszámolót, kérem kézfeltartással
jelezzen.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2017. (V.30) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért a Váncsodi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Gáborjáni kirendeltségének 2016. évi munkájáról szóló
beszámolóval és elfogadj a azt.
Határidő:
Felelős:

2017. május 31.
Mező Gyula polgármester

3. napirendi pont Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi átfogó értékelése a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására
Mező Gyula: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) 96. §. (6) bekezdése szerint a települési önkormányzat és az állam fenntartói
feladatainak ellátásra a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban
meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat
esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a
gyámhatóságnak.
Az értékelést mindenki megkapta. Kérem a képviselő-testületet
amennyiben egyetért a beszámolóval kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2017. (V.30) számú határozat
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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Gáborján
Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
2016. évi átfogó értékelést.
Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásról
gondoskodjon.
Felelős: Mező
Határidő:

Gyula polgármester
2017. május 31.

4.napirendi pont Kiskőrös-menti Kábelnet Szolgáltató Kft. 2016. évi egyszerűsített
éves beszámoló elfogadása
Mező

Gyula: A

Kiskőrös-menti

Kábelnet Szolgáltató Kft. benyújtotta 2016. évre az

egyszerűsített éves beszámolót. Mivel Gáborján Község Önkormányzata alapító tagja, ezért a
képviselő-testületnek

a beszámolót el kell fogadnia. Kérem a képviselő-testületet, amennyiben
egyetért a 2016. éves beszámolóval kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2017. (V.30) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a Kiskőrös-menti Kábelnet Szolgáltató
Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
Határidő:

2017. május 31.
Gyula polgármester

Felelős: Mező

5. napirendi pont Kóbor állatok befogására vonatkozó kötelező feladat-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása
Mező Gyula: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a törvényességi felügyelet körében
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 132. § (3) bekezdés e) pontjában foglalt törvényességi felügyeleti eljárásban vizsgálja
az önkormányzatok kötelező feladatellátásának teljesítését.
A kormányhivatal Gáborján község önkormányzata kóbor állatok befogására vonatkozó
feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjének a kormányhivatal megkeresésére adott tájékoztatása
alapján a következőket állapította meg:

A község önkormányzatának a kóbor állatok befogására vonatkozó, az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 48/A. § (3)

bekezdésében előírt, az Mötv. 41. § (6) bekezdésében és az Mötv. 87. §-ában meghatározott
módon teljesíthető feladat-ellátási kötelezettségének nem tesz eleget, mivel nem biztosítja a
kóbor állatok befogását. A kormányhivatal kéri az önkormányzatot a jogszerű állapot
helyreállítása érdekében tegyen intézkedést annak érdekében, hogy az önkormányzat az Ávtv.
48/A. § (3) bekezdésében és az Mötv.-ben foglaltaknak megfelelően gondoskodjon a település
belterületén a kóbor állatok befogására irányuló kötelező önkormányzati feladat-ellátásról.
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Az önkormányzat képviselő-testület 2017. februári ülésén tárgyalta a feladatellátási
kötelezettség megvalósítását, és arról döntött, hogy a Berettyóújfaluban működő, kizárólag
ezzel a tevékenységgel foglalkozó civil szervezet, a Kádár Vitéz Egyesülettel köt feladatellátási szerződést bizonyos feltételek megléte esetén. Az egyesület képviselőjével történő
egyeztetés azonban lehetetlennek bizonyult, sem e-mailes, sem telefonos megkereséseinkre
nem reagált. Ezért másik szolgáltató megkeresése vált szükségessé, így felvettük a kapcsolatot
Egyek Nagyközség Önkormányzatával, akik hajlandó megállapodás alapján ellátni a
feladatot.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni
szíveskedjenek, és az azzal való egyetértés esetén fogadják el a határozati javaslatot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2017. (V.30) számú határozat
Gáborján Község
Önkormányzata Képviselő-testülete
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy feladat-ellátási szerződést köt a
Berettyóújfalu székhellyel működő Egyek Nagyközség Önkormányzatával a kóbor állatok
befogására vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási
intézkedések megtételére.

szerződés

aláírására és a szükséges

Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
Mező Gyula polgármester

6.napirendi pont Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Korlátolt
Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása

Felelősségű

Mező Gyula: A Bihari Önkormányzatok Falugondnoksága Nonprofit Kft elkészítette a

számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek mérlege
és közhasznú eredmény kimutatását 2016. évre. Kérem a képviselő-testületet, hogy a
beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2017. (V.30) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata
Falugondnoksága Nonprofit Korlátolt
beszámolóját elfogadja.
Határidő:

képviselő-testülete
Felelősségű

2017. május 31.
Gyula polgármester

Felelős: Mező
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a Bihari
Társaság 2016. évi

Önkormányzatok
éves

egyszerűsített

7.napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (11.16) sz. rendeletének a módosítása
Faragó Sándor: Az előterjesztést mindenki megkapta nem kívánok hozzátenni semmit.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja el.
Mező Gyula: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért a 2016. évi költségvetési
rendelet módosításával kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendelet módosítást fogadta el:
GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
8/2017. (V.30.) rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.16.) 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 2016 évi költségvetésről szóló 112016.(11.16.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban
Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételét
Költségvetési és finanszírozási kiadását

29.721 E.Ft-tal
29.721 E.Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított bevételét
módosított kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési

felhalmozási

305.907 E.Ft-ban
305.907 E.Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási
290.460 E.Ft
141.492 E.Ft
23.836 E.Ft
73.927 E.Ft
15.458 E.Ft
2.107 E.Ft
140 E.F
250 E.Ft

főösszegen

belül a módosított kiemelt előirányzatokat
Működési

költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: Elvonások és befizetések
ebből: visszatérítendő kölcsönök ÁHT belülre
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ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

1.505 E.F
205 E.Ft
33.640 E.Ft
13.073 E.Ft
11.824 E.Ft
OEFt
1.250 E.Ft
2.373 E.Ft

ebből:

tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2.§
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II.16.) számú rendeletének
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9 .1, 9 .1.2, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2,
2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.l sz. melléklete lép.
3. §

-.\ .... „

Gáborján 2017 május 30.

ej];
~
fi
Attila

Jegyző

Mező Gyula
polgármeste

S.napirendi pont Gáborján Község Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása és rendelet megalkotása
Faragó Sándor: Az előterjesztést mindenki megkapta nem kívánok hozzátenni semmit.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet fogadja el.
Mező

Gyula: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért a 2016. évi gazdálkodásról
szóló beszámoló elfogadásával kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gáborján Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

9/2017. (V.30) számú rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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. §

( 1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
302.330.415.-Ft
Költségvetési és finanszírozási bevétellel
271.431. 790.-Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással
30.224.326.-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, előirányzatok és azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3.,
1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(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 2016. 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;6.2;6.3;6.4;
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(5) A Gáborjáni Mocorgó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
7.1;7.2;7.3;7.4; mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 8.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
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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 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet 2017 május 31-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2016 évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (11.16.) önkormányzati rendelet.

.
7.ffi?

'<fP<h

........... ·····························
jegyző

Jenei Attila

9.napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Faragó Sándor: Ehhez a napirendhez csak annyit kívánok hozzátenni, hogy az eredeti
előirányzatban már bele volt foglalva a Start mintaprogram 2017.03.01-től 2017.12.31-ig tartó
időszakára a bevételi és kiadási előirányzat. A hosszabb idejű közfoglalkoztatás támogatási
szerződését csak később tudtuk megkötni, ezért a költségvetésünket ennek a programnak
megvalósításához kapott támogatási összeggel és az ehhez kapcsolódó kiadási
előirányzatokkal meg kell emelni. Fentiek alapján javaslom a képviselő-testületnek a 2017.
évi költségvetésről szóló 5/2017. (111.13) számú rendelet módosítására vonatkozó tervezetben
foglaltak jóváhagyását.
Mező

Gyula: Kérem a képviselő-testületet amennyiben egyetért a 2017. évi költségvetési
rendelet módosításával kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletmódosítást fogadja el.
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Gáborján Község Önkormányzatának 10/2017. (V.30) számú rendelet
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (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 2017 évi költségvetésről szóló 5/2017.(III.13.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban
Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép
(2) A

képviselő-testület

az önkormányzat 2017. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételét
Költségvetési és finanszírozási kiadását

15.335.946 Ft-tal
15.335.946 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi
módosított bevételét
módosított kiadását
a költségvetési egyenleg összegét
-ebből működési

felhalmozási

296.946.696 Ft-ban
296.946.696 Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban
0. Ft-ban

állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

264.999 .805 Ft
153.072.997 Ft
21.545.115 Ft
70.218.018 Ft
13.657.000 Ft
6.406.675 Ft
6.406.675 Ft
100.000 Ft

31.946.891 Ft
22.546.891 Ft
OEFt
9.400.000 Ft

Működési

költségvetés módosított kiadásai
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrr
ebből: tartalékok

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Beruházások
ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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2.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017 (IIl.13.) számú rendeletének
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 9.1, 9.2, 9.2, 9.2.1 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 9.1, 9.2, 9.2, 9.2.1 sz. melléklete lép.
3. §

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján 2017 május 30.

~:t,

;·:>X· · ·' 41

-~~./
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,a
1. · 6lg2ármester
....„
Mező

~~v~-

10. napirendi pont A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás
alapján igényelhető támogatás benyújtása
Faragó Sándor: A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása a
pályázatot a pályázati kiírás alapján az év során folyamatosan, de legkésőbb 2017.
szeptember 30-ig lehet benyújtani, legfeljebb két alkalommal. Mivel a 2017. éves
költségvetésünk forráshiányos, szállítói tartozásaink vannak, javaslom a tisztelt képviselő
testületnek, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint járuljon hozzá az
önkormányzatunk rendkívüli önkormányzati támogatási igényének benyújtásához.
Mező

Gyula: Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal kérem kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2017. (V.30) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint a Belügyminiszter és a
Nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett a megyei önkormányzatok rendkívüli
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló
pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási kérelem benyújtásához.
Felelős: Mező
Határidő:

Gyula polgármester
2017. szeptember 30.
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11.napirendi pont Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása
Mező Gyula: Az Országgyűlés a tavalyi év során megalkotta a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. Törvényt. A törvény feladatként határozza meg az önkormányzatok
számára a településkép fokozott védelmét, ennek érdekében minden településen meg kell
alkotni a településképi arculati kézikönyvet és a településképi önkormányzati rendeletet. A
kormány nagy hangsúlyt fektet az arculati kézikönyvek és településképi kézikönyvek
egyaránt jó minőségű, magas szakmai színvonalú elkészítésére, ennek érdekében fokozott
jelentőséggel bír a minél szélesebb társadalmi egyeztetés.

Tekintettel arra, hogy ez év októberéig kell megalkotni a településképi arculati kézikönyvet,
ezzel kapcsolatosan a településképi rendeletet, valamint a módosítani kell a Helyi Építési
Szabályzatot, ezért szükséges a egyeztetési folyamatok megkezdése előtt a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, valamint az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet, és az azzal való egyetértés esetén
szíveskedjen elfogadni a rendeletet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. CV. 30) számú önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól
Gáborján
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva, a Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontban és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.
Az egyeztetésben

résztvevők

(a továbbiakban Partnerek) köre:
1.§

Gáborján Község közigazgatási területének belterületein illetve külterületén történő
településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészeken lakóhellyel, illetve
ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, valamint a községben bejegyzett, az
érintett településrészen működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, valamint a
községben működő, elismert egyház.
II.
Általános rendelkezések
2.§
(1) Jelen rendeletalkotás célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési
dokumentumok megalkotása során biztosított legyen az érintett partnerek tájékoztatása,
véleményezési lehetősége és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánossága, oly
módon, hogy mindez hatékony módon segítse a település fenntartható fejlődését.
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(2) E rendelet hatálya Gáborján Község közigazgatási területére, a településfejlesztési
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
dokumentumaira, valamint a dokumentumok kidolgozása során az eljárásában közreműködő
partnerekre terjed ki.
III.
A tájékoztatás módja

3.§

(1) Partnerségi egyeztetés a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
r.) meghatározott dokumentumok és eljárások fajtái szerint az alábbi szakaszokban történik:

Dokumentum
(valamint módosításaik)

Egyeztetésének és
elfogadásának
eljárási szabályai

1. Településfejlesztési
koncepció

1.1. Korm. rend. 30. §
szerint

2. Integrált
településfejlesztési
stratégia - ITS
3. Településrendezési
eszközök
(településszerkezeti
terv -TSZT, helyi
építési szabályzat HÉSz)

2.1. Korm. rend. 31.§
szerint
3.1. Teljes eljárás a Korm.
rend. 36-40. §szerint
3.2.

Egyszerűsített

eljárás
a Korm. rend. 41. §
szerint
3.3. Tárgyalásos eljárás a
Korm. rend. 42.§
szerint

E!!Veztetési szakasz
„előzetes

tájékoztatási
szakasz"
van
partnerségi
egyeztetés
mncs
partnerségi
egyeztetés
van
partnerségi
egyeztetés
mncs
partnerségi
egyeztetés
mncs
partnerségi
egyeztetés

„véleményezési
szakasz"

van
partnerségi
egyeztetés
van
partnerségi
egyeztetés
van
partnerségi
egyeztetés
van
partnerségi
egyeztetés
nincs
partnerségi
egyeztetés

(2) A tájékoztatók megjelenésének időpontjáról hirdetményt kell megjelentetni a település
honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláján kellő időben a tájékoztató megjelenése előtt.
(3) A hirdetményben közölni kell a tájékoztató megjelenésének tárgyát, időpontját és a
javaslatok, vélemények beadásának határidejét.
(4) A tájékoztató az: önkormányzat honlapján illetve munkaidőben az önkormányzat hivatalos
helyiségében nyomtatott formában tekinthető meg az előzetes tájékoztatási szakaszban
legalább 21 nap, a véleményezési szakaszban legalább 30 nap időtartamig, illetve az
egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 nap időtartamig.
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IV.
A javaslatok, vélemények dokumentálásnak módja

4.§
(1) A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje: javaslatot, véleményt írásos
formában az önkormányzati hivatalban a tájékoztató megjelenésének első napjától számítva
az előzetes tájékoztatási szakaszban 21 napon, a véleményezési szakaszban 30 napon, illetve
az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában legalább 15 napon belül lehet benyújtani.
(2) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés
általános rendje szerint történik.
(3) A partner a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott előzetes tájékoztatóval kapcsolatban
kifejtheti előzetes javaslatait a településrendezési eszköz készítésével kapcsolatban. Meg kell
jelölnie továbbá az eljárás további szakaszaiban a részvételi szándékát.
(4) Amennyiben a partner a tájékoztatási szakaszban a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott
határidőn belül részvételi szándékát nem jelzi, az eljárás további -azaz a véleményezésiszakaszban nem vesz részt és kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni.
(5) A partner a véleményezési szakaszban a meghatározott határidőn belül kifejtheti a
dokumentummal kapcsolatos, indokolással alátámasztott véleményét, észrevételét. A
jogszabályon alapuló véleményénél a jogszabályhelyet meg kell jelölnie.
(6) Valamennyi vélemény az adott településrendezési eszköz ügyiratának részét képezi, és
azokat a polgármester a tervező felé továbbítja.
(7) Valamennyi véleményt a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében meghatározott döntés
meghozatalához a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.
V.
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje

5.§
(1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek
indokolására a főépítész, illetve a tervezők, az illetékes bizottság közreműködésével javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó képviselő-testülettel ismertetni kell.
(2) A főépítészi válaszokról a képviselő-testület a Korm. r. 39.§ (2) bekezdésében
meghatározott határozatával egyidejűleg dönt.
(3) A nyilvántartás módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.
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VI.
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz nyilvánosságát
biztosító eszközök

6.§
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszköz az elfogadástól számított egy
hónapon belül nyomtatott formában kifüggesztésre kerül Gáborján Község Önkormányzata
hirdetőtábláján, illetve felkerül a település honlapjára.
VII.
Záró rendelkezések
7.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Gáborján, 2017. május 17.
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12.napirendi pont Közösség elleni magatartás bírságolásáról szóló rendelet megalkotása
Mező

Gyula: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi
önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott,
közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási
bírság kiszabásának szabályait. A rendelet-tervezet a lakosság által elvárt, korábban is
érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó
szankciókat tartalmazza. Mindezekre tekintettel kérem a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartások megállapításáról és szankcionálásának bevezetéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, valamint az
előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet, és az azzal való egyetértés esetén
szíveskedjen elfogadni a rendeletet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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Gáborján Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. <V.30) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Gáborján Község
Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 8. § (2) bekezdésben foglalt
feladat-körében, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§

(1) A rendelet hatálya Gáborján község közigazgatási területén a jelen rendeletben
meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást
(továbbiakban: cselekmény) cselekvéssel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával
megvalósító 14. életévüket betöltött természetes személyekre, jogi személyekre, Jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban: elkövető) terjed ki.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket
magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy
közigazgatási bírsággal szankcionál.
2. Eljárási szabályok

2.§
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági
eljárás bejelentés, vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elévülésére, annak
feltételeire a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezései irányadók.
3. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági
eljárás lefolytatására, és a cselekmény elbírálására a Képviselő-testület átruházott
hatáskörében a jegyző jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás
eljárásra egyebekben a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.§
(1) A rendeletben meghatározott közösségi együttélés
elkövetőjével szemben

alapvető

elkövetőjével

szabályait

sértő

a) természetes személy elkövető esetén 2.000 forinttól 150.000 forintig,
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szembeni

magatartás

b) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
forinttól 2.000.000 forintig
terjedő közigazgatási bírság (továbbiakban: bírság) szabható ki.

elkövető

esetén 5.000

(2) A bírság kiszabására a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintézője
jogosult. A közösségi együttélési szabályok megsértésére irányuló magatartásokról, és azok
elkövetőiről az Önkormányzat nyilvántartást vezet (továbbiakban: nyilvántartás).

(3) A bírság mértékének megállapítása során figyelembe kell venni:
a) a közösségi együttélési szabályok megsértésének súlyát,
b) a nyilvántartás adatai alapján a cselekmény ismétlődését és gyakoriságát,
fakadóan érvényesíteni kell a fokozatosság elvét,
c) az elkövető vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait.

ebből

(4) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával az elkövető aj ogsértést teljes mértékben elismeri, és
- a cselekmény (3) bekezdésben foglalt szempontok alapján történő értékelése alapján súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása nem indokolt, vele szemben a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintője helyszíni bírságot alkalmazhat. A helyszíni
bírság mértéke - a (3) bekezdésben foglalt szempontok figyelembe vétele mellett - 2.000
forinttól 50.000 forintig terjedhet. Az ügyintéző eljárása során a Ket. helyszíni bírságra
vonatkozó rendelkezései alapján jár el.
(5) A helyszíni bírságot 8 napon belül kell megfizetni az önkormányzat számlavezető
pénzintézetének pénztárába. Ennek elmaradása esetén a Ket. szerinti végrehajtási eljárásnak
van helye. Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, az igazgatási ügyintéző intézkedést tesz a
közigazgatási eljárás lefolytatása érdekében. A kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül kell az elkövetőnek megfizetni az
önkormányzat költségvetési számlájára.
(6) Az

elkövető

értelemszerűen

eljárási képességére, szükség szerinti képviseletére a Ket. szabályai
irányadók.

(7) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, a
cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző egy évben a településen nem valósított meg a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a személyi körülményei és a
cselekmény elkövetésének körülményei alapján kellő visszatartó hatás várható, bírság helyett
figyelmeztetés is alkalmazható.
(8) Ha a közigazgatási bírság fizetésére kötelezett a fizetési határidő leteltét megelőzően
bizonyítja, hogy az összeg meg nem fizetése neki nem róható fel, és hogy rajta kívülálló ok
lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget
jelentene, kérelmére a jegyző legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.
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A közösségi együttélés

II. Fejezet
szabályait sértő magatartások

alapvető

3. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése

5. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:
1. a közterületen kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet folytató, aki a közterület
tisztántartására irányadó szabályokat megszegi,
2. a tulajdonos, üzemeltető, vagy használó, aki a tulajdonát képező, vagy általa használt
ingatlan előtti, melletti járdaszakasz tisztításáról, a hóeltakarításról, síkosság
mentesítéséről nem gondoskodik,
3. aki a közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett
hulladékgyűjtő edényzetben - ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is kutat, abból hulladékot válogat ki,
4. az ingatlan tulajdonosa, használója, aki nem gondoskodik az ingatlanán elhelyezkedő
zöld növényzet a közterületre történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes
túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról,
5. aki az közterületen levő zöld növényzet túlnövésének megakadályozásáról, a
gyommentesítésről, gyomírószer kijuttatásával, permetezésével gondoskodik
6. aki a közkifolyóból termőföldet locsol, gépjárművet mos, vagy a közkifolyó
rendeltetésétől eltérő célra vizet használ,
7. aki belterületen zajjal járó építési, vagy egyéb ipari tevékenységet munkanapokon 19 óra
és 7 óra között, pénteken 19 óra és szombaton 9 óra között, vagy vasárnap, vagy
munkaszüneti napon végez.
4. Az önkormányzati intézmények használatával és rendezvényeken
való részvétellel kapcsolatos szabályok megsértése
6. §

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő mag~tartást követ el:
1. aki az önkormányzat által fenntartott intézmények házirendjét megszegi, az intézmény
eszközeit, berendezési tárgyait nem rendeltetésszerűen használja, rongálja,
2. aki az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken az esemény
lebonyolítását zavarja, a fellépők előadását hangoskodással akadályozza, a közönséget
fizikailag, vagy verbálisan zaklatja és zavarja a méltó ünneplésben.

5. Az állattartás körében

érvényesítendő

szabályok megsértése

7. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,
1. aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet,
itat, tart,
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2. aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével - a temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi
intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz,
beenged,
3. aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart,
4. aki kedvtelésből tartott állat ürülékét a közterületről nem távolítja el.

8. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a haszonállattartó,
1. aki nem gondoskodik a trágya, trágyalé külön jogszabályokban meghatározott módon
történő gyűjtéséről, a tároló szükség szerinti kiürítéséről,
2. aki az ingatlanán keletkezett trágyát közterületen helyezi el,
3. aki közterületen haszonállatot tart, legeltet, vagy a zárt ingatlanról felügyelet nélkül
kienged.

6. Hulladékgazdálkodási szabályok megsértése

9. §
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:
1. aki a települési hulladékot, szelektíven gyűjtött hulladékot nem az önkormányzati
rendeletben előírt módon helyezi el a hulladékátadó helyen,
2. aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot helyez el, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, az
ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét,
3. aki a háztartásban keletkező veszélyes hulladékokat nem a hulladékgyűjtő udvarban adja
le, hanem azokat egyéb hulladékgyűjtő edénybe helyezi.

7. Záró rendelkezések

10.§
Ez a rendelet 2017. június l-jén lép hatá
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Varga Dezsőné: 2017. év áprilisában megtörtént az óvodai beiratkozás. Nagy örömömre 14
főt írattak be az óvodába. Jelenlegi létszámunk 46 fő, ami szeptembertől 51 főre emelkedik és
még plusz 4 fő várható. Az állami normatívát 50 férőhelyre kapjuk. A szabályok szerint 2 m2
terület szükséges egy gyermekre. Ez most elég szűkös. Szeretném kérni a képviselő-testületet,
hogy az 50 férőhelyet 55 főre szíveskedjen megemelni. Kérésem még továbbá, hogy az régi
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ágyakat kellene felújítani és a szövödében talán tudnának segíteni az új huzatokban.
Szükségünk lenne még tányérokra és poharakra is, valamint párnákra.
Mező Gyula: A jövő héten orvosolni fogjuk ezeket a problémákat. Az eszközbeszerzés nem
jelent gondot. A párnákat és huzatokat a szövő üzemünkben elkészítjük csak mintát kell
hozni. Kérem a képviselő-testületet, amennyiben egyetért azzal, hogy az óvodai férőhelyet 55
főre emeljük kérem kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2017. (V.30) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért abban, hogy a Gáborjáni
Mocorgó Óvoda óvodai férőhelyét 55 főre emelje.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

Mező Gyula: A különfélék keretében szeretném, ha visszatérnénk a busz kérdésére. Mint
tudják a képviselők a busz eladásából származó pénz 2.500 eFt letétbe van az ügyvédnél.
Ezzel kapcsolatban még mindig vita van a szentpéterszegi önkormányzattal, hogy kinek
mennyi jár belőle. Én beszéltem Olajos Mihály polgármesterrel, de ő semmibe sem partner.
Továbbra is az összeg felét követeli tőlünk, annak ellenére, hogy ez nem illeti meg őket,
hiszen az engedélyünk nélkül adták bérbe, a bérbeadásból csak nekik származott bevételük.
Pontot kellene már tenni ennek az ügynek a végére. Szerintem felezzük meg a pénzt és a
bérleti díj ügyében pedig forduljunk bírósághoz.

Baranyai Endre: Én javaslom, hogy a két képviselő-testület üljön le és beszélje ezt meg
bírósághoz fordulunk.

mielőtt

Mező Gyula: Esetleg annyit lehetne tenni, hogy Jegyző úr írna egy levelet a szentpéterszegi
testületnek, hogy tárgyalják meg és hozzanak róla határozatot. Amennyiben egyetért ezzel a
képviselő-testület kérem kézfeltartással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2017. (V.30) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete egyetért abban, hogy az Isuzu kisbusz
ügyében írásban megkeresi a Szentpéterszegi képviselő-testületet, hogy a eladási ár
elosztásáról egyeztessen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

~fa~fáam) ter az ülést bezárta.
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