Jegyzőkönyv
Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 10-én 14 órakor
megtartott ülésén
Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr Kincses Béla Baranyai Endre, Sándorné Bunyik Andrea,
Szabó Sándor képviselők.
A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz: Jenei Attila jegyző
1. A szociális célú tűzifa támogatási igény beadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Beiskolázási támogatás
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. Különfélék
Ea.: Mező Gyula polgármester
Mező Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő
napirendi pontokat ki kellene bővíteni az alábbiakkal:
Szakmai segítségnyújtás megtárgyalása anyakönyvi rendelettel kapcsolatban, Súlykorlátozó tábla alóli
felmentés adása, Óvodai férőhellyel kapcsolat határozat vonatkozásában szóbeli szakmai
segítségnyújtás megtárgyalása
Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi napirendi
pontokat fogadták el:
1. A szociális célú tűzifa támogatási igény beadása
Ea.: Mező Gyula polgármester
2. Beiskolázási támogatás
Ea.: Mező Gyula polgármester
3. Különfélék/A Szakmai segítségnyújtás
kapcsolatban
Ea.: Mező Gyula polgármester

megtárgyalása

anyakönyvi

rendelettel

4. Különfélék/B Súlykorlátozó tábla alóli felmentés adása
Ea.: Mező Gyula polgármester
5. Különfélék/C Óvodai férőhellyel kapcsolat határozat vonatkozásában szóbeli szakmai
segítségnyújtás megtárgyalása
Ea.: Mező Gyula polgármester
1.napirendi pont A szociális célú tűzifa támogatási igény beadása
Mező Gyula: A szociális célú tűzifa támogatási igény pályázat beadásával kapcsolatban mindenki
megkapta az előterjesztést. Annyit kívánok kiegészíteni, hogy a kiírás hasonlít az elmúlt évihez. A
települések be vannak sorolva hátrányos helyzet szerint és ennek alapján döntik el, hogy mennyi fát
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fogunk kapni. Ebben az évben hamarabb került kiírásra a pályázat, ezért kell most tárgyalnunk. Akkor
kell majd erről rendeletet alkotnunk, ha pozitívan bírálják el a pályázatot. Szerintem mi tavaly is
időben kiosztottuk a fát. A többi településen az információim szerint jól elcsúszott az osztás, mivel a
szállítási kapacitás nagyon véges volt. Ha vártunk volna vele, nekünk se lett volna időben kiszállítva.
Én találtam egy vállalkozót, aki kiszállította és nem volt drágább, mintha vártunk volna, mint a többi
önkormányzat. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom
elfogadásra a határozat tervezetet.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:
47/2017. (VIII.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelő anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló
BM. pályázati kiírás alapján 298 m3 szociális célú tűzifa támogatási igény benyújtására.
A képviselő-testület a támogatással elnyert kemény 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: 2017 augusztus 25.
Felelős Mező Gyula polgármester
2.napirendi pont Beiskolázási támogatás
Mező Gyula: A beiskolázási támogatással kapcsolatban javaslom, hogy az idén is adjunk a
gyerekeknek. Igaz, hogy pénzünk az nem nagyon van, mert a szociális keretünk igencsak kopik, de
azért próbáljunk meg segíteni a szülőknek. A költségvetés szűkössége miatt javaslom, hogy 4000,Ft/fő összeggel támogassuk az iskolásokat. Az előzetes felmérések szerint 135 fő iskolába járó
gyermek van. Az óvodába járó gyermekeket se hagyjuk ki, nekik javaslom a 2000,-Ft/fő egyszeri
támogatást, amit az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan az óvodavezető kezébe fizetünk ki, aki ebből
tisztasági csomagot vásárol és számlával elszámol.
Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozat
tervezetet.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozták:
48/2017. (VIII.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjánban állandó lakóhellyel rendelkező
iskolába járó gyermekek 4000,-Ft, azaz Négyezer forint egyszeri segélyben részesüljenek.
Határidő: 2017. augusztus 31.
Felelős: Mező Gyula polgármester
Mező Gyula: Az óvoda támogatásával kapcsolatban is javaslom elfogadásra a határozat-tervezetet.
Dr Kincses Béla: Úgy emlékszem, hogy tavaly a más faluból idejáróknak nem adtunk.
Mező Gyula: Már tavaly is kaptak a más faluból az óvodába idejárók, hiszen örüljünk, hogy
idejárnak.
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Jenei Attila: Azért javasolta a polgármester úr, hogy ne a szülők kapják meg, hanem az óvodavezető
vásároljon be, hiszen 54 óvodásból 17 hencidai.
Mező Gyula: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozat
tervezetet.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
49/2017. (VIII.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata egyetért abban, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvodába járó
gyermekek 2000,-Ft/fő egyszeri segélyben részesüljenek. Az összeg Varga Dezsőné vezető óvónőnek
legyen kifizetve azzal, hogy a tisztasági és egyéb kötelező felszerelést vásárolja meg a gyermekeknek
és utólag elszámoljon a kifizetett összeggel.
Felelős: Mező Gyula polgármester
Határidő: 2017. szeptember 1.
3.napirendi pont Különfélék/A Szakmai segítségnyújtás megtárgyalása anyakönyvi rendelettel
kapcsolatban
Jenei Attila: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdése szerint törvényességi felügyelet körében vizsgálta
a Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés szabályairól szóló 2/2017. (II.14) számú rendeletét és a
felülvizsgálat során a következőket állapította meg: Az anyakönyvi rendelet kiegészítése szükséges,
mivel nem tartalmazza az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § b) pontjában található,
kötelező rendeletalkotási tárgykörnek minősülő, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére fizetendő díj mértékét.
Mindezek alapján javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy a tervezetnek megfelelően ingyenes
legyen a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény megtartása és ennek megfelelően fogadja el a
rendelet-tervezetet.
Mező Gyula: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendelet tervezetet.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi
rendeletmódosítást fogadta el:
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2017. (VIII. 10) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli
házasságkötés szabályairól szóló 2/2017. (II. 14.) számú rendelet módosításáról

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ a) és
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1. §
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Dr Kincses Béla: A hídtól jobb fele pedig zsákutca táblát kellene kihelyezni, mert a kamionok
rendszeresen eltévednek.
Mező Gyula: Akkor kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a megbeszélteknek megfelelően
fogadja el a határozatot. Amennyiben több kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozat
tervezetet.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
51/2017. (VIII.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hunyadi és a Széchenyi
utcákban állandó lakóhellyel rendelkező lakosok a 5 t-s súlykorlátozó tábla alól alkalmi felmentést
kapjanak max. 15 t-s jármű erejéig.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester
3.napirendi pont Különfélék C/
Mező Gyula: A Kormányhivataltól kaptunk egy szóbeli észrevételt a 2017. májusi ülésünkön hozott
egyik határozattal kapcsolatban, amiben az óvodai létszámról döntöttünk. Átadom a szót Jegyző
Úrnak.
Jenei Attila: Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó területi referens jelezte, hogy a 2017.
május 30-án az óvoda férőhelyének megemeléséről szóló döntéshez szükségesek lennének az előzetes
dokumentumok, amelyek a jegyzőkönyvhöz nem lettek csatolva. A félreértés abból adódott, hogy a
határozat az óvoda férőhelyeinek 55 főre történő emeléséről szól, ugyanakkor a testület döntése azt
mondta ki, hogy az ebben a nevelési évben felvehető gyermekeknek a létszáma emelkedhet 55 főig. A
kettő között lényeges különbség van, tekintettel arra, hogy a férőhelyek számának megváltoztatása az
alapító okirat módosítással járna, ha alapító okiratot módosítunk az a köznevelési átszervezésének
minősül, amelynek a köznevelési törvényben meghatározott eljárás rendje van. Tehát ennek a szóbeli
jelzésnek az alapján a képviselő-testületnek módosítania kellene a 35/2017. (V.30) számú határozatát
úgy, hogy a 2011. évi CXC. köznevelési törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve
hozzájárul ahhoz, hogy a Gáborjáni Mocorgó Óvodába a 2017/2018-as nevelési évben maximálisan
felvehető gyermekek létszámát 55 főre emelje.
Mező Gyula: Akkor elmondottak szerint kérem, hogy amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással
jelezze.
A jelenlévő 5 képviselő-testületi tag közül 5-en szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
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