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Jegyzőkönyv 

Készült: Gáborján Község Önkormányzata ~épviselő-testületének 2018. február lS-én 15 
órakor megtartott soron következő nyílt ülésén 

Jelen vannak: Mező Gyula polgármester, Dr IÖncses Béla, Baranyai Endre, Sándorné 
Bunyik Andrea képviselők. · 

A napirendi pontok megtárgyalásán részt vesz; Jenei Attila jegyző, Faragó Sándor pénzügyi 
fümunkmárs · , · 

A lakosság részéről jelen van: Fogasi Gergely 

Napirendi pontok: 

1. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2.. Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Polgármester szabadságolási tervének meghatározása., 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

4. Különfélék 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

' . 

Mező Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválas.ztott 5 ·fő 
képviselő-testületi tagból· 5 fő jelen van, így a kép.viselő-testület 5 fővel határozatképes. A 4. 
napirendi pont keretében tárgyalnánk még a kóbor állatok befogására vonátkozó feladat
ellátási kötelezett teljesítését, a V áncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső 
ellenőrzési tervének ·elfogadását, valamint a Gáborján Község Önkormányzata adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását. Kérem a képviselő
testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en 
szavaztak és 5 igen szava'.?atta.l az alábbi napirendi pontokat fogadták el: 

·. Na„irendi pontok: 

1. 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

2. Kommunális Szolgáltató Társulás megszüntetése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 

3. Polgármester szabadságolási tervének meghatározása · 
Ea.:. Mező Gyula polgármester 

4. Különfélék. A/. kóbor állatok befogására vonatkozó feladat-ellátási kötelezett 
. teljesítése 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
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Különfélék B/ Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
ellenőrzési tervénekdfogadása 
Ea.: Mező Gyula polgármester 
Különfélék,. Cl Gáborján Község Önkormányzata· adósságot 
. ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megáJlapítása 

lj ' . 

1.napirendi pont 2018. költségvetési rendelet elfogadása 

' ' 

évi belső 

keletkeztető · 
' 

Mező Gyula: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésével kapcsolátban mindenki megkapta az 
előterjesztést. Ezzel kapcsolatban átadom a szót Faragó Sándor' főmunkatársnak. · 

Faragó Sándor: Az előterjesztésben foglaltakhoz csak annyit kívánok hozzátenni, hogy alapelvként a 
feladatokhoz rendelt förrá~szabályozás érvényesül 2018. évben is. Ennek megfelelően a költségvetés 
tervezésénél a bevételek és ki.adások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt. Jelen 
pillanatban sajnos még nem áll reµdelkezésünkre a közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos 
tényadat. Ha javasolhatJ?.ám emiatt ne fogadja el a .képviselő-testület ·a 2018. évi költségvetéssel 
kapcsolatos rendeletet, mert tulajdonképpen még nem pontos. A többi .adat, amelyet az előterjesztés 
tartalmaz természetesen jó, csak ennyiMányzik belőle. Van-e valakinek kér~ése? 

Baranyai Endre: Mit jelenét az a -41 mFt? 

Faragó Sándor: Pály'ázati pénzből pénzmaradvány és így kell feltüntetni. Ez a pénz még 2017-es 
· bevétel, de 2018.,.ban lesz ráfordítás. 

Méző Gyula: A szociális célú tűzifa fuvarozási költsége elég magas lett. Először úgy volt, hogy a 
Fancsikai tavákról hozzák, de csak Halápról tudják szállítani. E miatt drágább lett a kiszállítás. Jó. hír 
viszon!, hogy sikerült kiosztanunk időben. 

Baranyai Endre: Nem ide tartozik, de .az egyik idős néni szólt már többször is, hogy a szomszédjában 
csőtörés van és szerinte az elfolyt víz az ő háza alá folyik. Mi a helyzet ezzel? Nem kellene nekünk a 
csövet kiásni, vagy felszólítani, hogy.ássa ki a tulajdonos és szüntesse meg a csőtörést? 

Jenei Attila: Amennyi}:>en más ingatlanát yeszélyezteti abban az esetben fel lehet szólítal}i. 

Baranyai Endre: A vízművest kellene megkérdezn~ hogy mennyi víz folyt el. 

'Mező Gyula: Térjünk vissza a napirendi ponthoz. Javaslom akkor a képviselő-testületnek;' hogy azzal 
az 'indokkal utasítsa el a költségvetési rendelet elfogadását, h<?gy ha beépítésre került a 
közfoglalkoztatási program számadata azzal együtt fogjuk majd elfogadni. Kérem a tisztelt képviselő
testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

' 
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő 5 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: · ' 

7 /2Ö18. (II.15) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért abban, hogy .az önkormányzat 2018. 
évi költségvetésének megállapításáról szóló rendeletről beterjesztett javaslatot első olvasatnak tekinti 
azzal, hogy a közfoglalkoztatási programok tényadataival átdolgozott Javaslatot újra be kell terjeszteni 
a képviselő-testµlet elé. · 

Fe~kéri Mező Gyula p9lgármestert, hog'y 2018. márciµs 15-ig újra terjess:z;e elő a 2018. évi 
költségvetési rendeletet. 
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Határidő: 2018. március 15. 
Felelős: Me;ző Gyula polgármester 

2.napirendi pont Kommunális Szolgáltató Társ1dás meg~züntetése 
. . 

Jenei Attila: Erről korábban már döntött a képviselő~testület, de a törzskönyvi nyilvántartásból való 
törléshez kell egy megállapodás a megszüntetésről. Ezt el kell fogadnia H.encida és Váncsod 
képviselő-testületének is. A vagyontárgyak tételesen fel vannak benne sorolva. A megosztásáról is 
megegyeztek már az önkormányzatok. 

Mező Gylila: A fentiekre tékintettel javaslom, hogy a képvi~elő-testület az előterjesztésben foglalt 
határozati javaslatot fogadja el. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel 
kézfeltartással jelezze. · 

.A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő .5 fő képviselő 5 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: · 

8/2018. (Il.15) számú határozat 

Gáborján Község 'Önkormányzata Képviselfr-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. §. (2) bekezdésében és 91. §. b.) 
pontjában foglaltakra figyelemmel - hozzájárul az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató 
Társulása Örikormányzati Társulás 2018. április .30. napjával történő megszüntetéséhez, ezért 

· az · előterjesztés 1. · számú... mellékletében· foglalt „Megszüntető megállapodás ai 
Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató. Társulása megszüntetéséről" ·szóló okiratót 
jóváhagyja. · 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy· a. társulás megszüntetéséről szóló 

· megállápodást az önkormányzat nevében aláírja. 
1. sz.melléklet 

MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS 

az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntetéséről 

Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása tagjai: 

Gáborján ,Község Önkormányzata (4122 Gáborján Fő utca' 106.), képviseli: Mező Gyula. 
polgánne~ter, 

_ Hencida Köz~ég Önkormányzata (4123 Hencida Kossuth Tér l.) képviseli Szémán László 
polgánnester, · 

Váncsod Községi Önkormányzat (4119 Váncsod Kossuth utca 42.) képviseli Szalay Csaba. 
polgármester, 

1 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 105/A. §-ban 
foglalt felhatalmazás, . vala'mint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló_ 2011. · évi 
CLXXXIX. törvény {a továbbiakban: Mötv.) 8&. § (2) bekezdése szerint - képviselő
testületeik minősített többséggel hozott .döntései alapján - megállapodnak, hogy az , 
Önkormányzatok Kommul).ális Szolgáltató Társulása önkormányzati társulás 2018. áprili~JO-
i hatállyal jogutód nélkül megszűnik. · 
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i. 

1. 

Előzmények 

1. A tagönkonnányzatok és Szentpéterszeg Községi Önkonnányzat az. Önkonnányzatok 
Kommunális Szolgáltató Társulása önkonnányzati társulást 1999.04.01-én hozták létre a 
társult településeken keletkező szilárd, és folyékony kommunális hulladék összegyűjtésére, 
kezelésére és tárolására:·:A Sz~ntpéterszegi Önkonnányzat 2013 évben kilépett a Társulásból. 

2. A megszűnő társulás megnevezés.e: Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása · 

3. A megszűnő társulás.székhelye: 4122 Gáborján Fő utca 106. 

4. A megszűnő társulás törzskönyvi nyilvántartási szánia:376578 . 

. Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása: megszüntetése 

5. Az Önkonnányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása Társulási tanácsa minősített 
többséggel .elhatározta a jogi személyiséggel rendelkező Társulás megszűnését és döntött 

· arról, hogy megköti jelen megsf,üntető megállapodást. 

. . 

6 .. Ai Önkormányzatok Kommúnális Szolgáltató Társulásá-t megszüntető szerv neve, székhelye: 

Gáborján Község Önkormányzata (4122 Gáborján Fő utca 106.) 
Hencida Község Önkonnányzata (4123 Hencida Kossuth Tér 1.) 

Váncsod Községi Önkormányzat (4119 Váncsod Kossuth.utca 42.) 

7„ A megszüntetés módja: az Áht. 11. § (1) bekezdése alapján az alapító szerv általi jogÚtód 

nélküli megszüntetés 

s~ A megszüntetés időpontja: 2018 április 30. 

9. A megszüntetés o.ka: az Mötv. 91. § b) pontja és a társulási megállápodás 15. pontja b) 
alapján: „a társulás megszűnik, ha a társulás tagjai annak megszüntetéséről döntenek". 
A társulást a tag önkonnányzatok a .kommunális szilárd és folyékony huUadékok begyűjtése 

hozták létre. 
Időközben a lakossági szilárdhulladék begyűjtést és. kezelé;t átvette a Bihari Hulladékgazdál

. kotlási Kft. 
2015 évben lejárt a szennyvízszippantásra vonatkozó engedély, valamint a Gáborján Község 

· Önkonnányzatán'ak kiadott leürítő hely engedélye is, ezért ez a tevékenység is megszüntetésre 
került. Feladat-ellátási oldalról a Társ~lás feladatköre kiüresedett. 
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10. A közfeladat jövőb~ni ellátása: az Önkormányzatok Kommun~lis Szolgáltató Társulásának a· 
feladatait a jövőben a Társulásban résztvevő tagönkormányzatok külső vállalkozásokkal 
kötött közszolgáltatási szerződéseken keresztül látják el.. 

11. Akötelezettség vállalásának rendj(;l: . 

A 'Pársulás, illetve a Társulási Tanács elnöke a megszűnés időpontj~ig, 2018,, április 
30. napjáig vállalhat kötelezettségeket. . 
A Társulás megszüntetésének napjával ,111egszűnik, a Társulás elnökének aláírási és 

bélyegző használati joga. 
- A Társulás pénzforgalmi számlái 2018 április 30. napjával megszüntetésre 

kerülnek. ./ 

12. A megszűnő Társulás jogairól és kötelezettségeiről való rendelkezés: 

A Társulás a meg~zűi1tetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit 

ideértve a vagyonkézelői jogot is - az alapító szerv, jelen' esetben a 3 tagönkormányzat 
gyakorolja és teljes~ti. 

. . ' 

13. MllÍlkajogi kérdések a Társulás megszűnéséhez kapcsolódóan nem merülnek fel, mivel a 

Társulás!J.ak nincs munkavállalója. 

Önkormányzatok.Kommunális Szolgáltató TársÚlása vagyona 
. ' 

14. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1: § (3) bekezdése 
alapján a mérleg fordulónapja jogutód nélkül megszűnés miatt megszűnő társulásnál a 

' ' " 
megsz.űnés papja. Az éves költségvetési beszámolót, - jogutód nélkül megszűnő társulás 

esetén - 'a Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szervként a 

V áncsodi Közös Önkormányzati Hivatal készíti el. 

15. A .vagyoni els.zámolás módja: 

Figyelemmel a társulási megállapodás VI. fejezet 4., valamint VIII. fejezet 12. pontjára, a 
Társulás a vagyonáról, valamint pénzkészletéről az alábbiak szerint rendelkezik: 
ATársulás az alábbi tárgyi eszközökkel rendelkezik: 

1 db MTZ 80 traktor (YAR-858) / könyvszerinti értéke 285.000.-ft 
1 db D-734 MG pótkocsi (4t) , könyvszerinti értéke, 0.-ft 
2 db DETK-115 Szippantótartálykocsi könyvszerinti értéke O.„ ft 

Az eszközöknek a felosztása a következőképpen történik: 

.GáQorJánKözség Önkormányzata tulajdonábakerül 

r db D-734 MG pótkocsi (4t) 
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. 1 db DETK-115 Szippantó tartálykocsi 

ijencida Község Önkormányzata tulajdonába kerül 

1 db MTZ 80 traktor (YAR.~858) 
1 db.DETK-115 Szippantó tartálykocsi 

- ·A Társulás pénzkészlete Gáborján Község Önkormányzatának tulajdonába kerül. 

A Társulás tartozással nem rendelkezik. 

A Társulásnak kötelezettségei, követelései nincsenek. 

Vegyes rendelkezések 

1' 

16: Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XIL 31.) Kormán)rrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
167/C. § (3) bekezdés b) pontja, (5) bekezdésé; valamint az Ávr. 167/E. § (3) bekyzdés d) . 
pontja értelmében a Társulás törzskönyvi nyilvántartásból történő törlését él Társulás 

' '· . 
megszüntetésére vonatkozó megállapodás és az azt elfogadó önkormányzati képviselő-

testületi határozatok csatolásával - az adat keletkezésétől, illetve ,megváltozásától számított 
nyolc napon bélül -: törlési kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával kérheti. · ~ 

17. A tagönkormányzatok rögzítik, hogy az Ávr. által előírt határidőben a törzskö~yvf . 
. nyilvántartásból való törlés iránt a Társulás elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Hajdú
Bihar Megyei Igazgatóságán. A megszűnés napjával a Kincstár adatszolgáltatás<.1. alapján az 
adóhatóság hivatalból megszünteti a szerv adószámát. 

/ 

18. Az Mötv. VII. fejezetében foglaltak alapján V áncsodi Közös Önkormányzati ·Hivatal a 
megfelelő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt. 

19. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., 'az Áht., az Ávr., valamint a 
.Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései _az irányadóak; 

20, A tagönkormányzatok kijelentik, hogy képviselő-testületeik a jelen megszüntető 

megállapodást megfelelően előzetesen - minősített többségű határozattal - jóváhagyták (1. sz. 
melléklet), Jelen megszüntető megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 
elfogadják, és ait, mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

Gáborján 2018. fe~ruár„„„„ 

Mező Gyula 
polgármester 
Gáborján Község 
Önkormányzata · 

Szémán László 
· polgármester 

Hencida Község 
Önkormányzata 

6 

Szalay· Csaba 
polgármester 

Váncsod Községi 
. Önkormányzat 



1. számú melléklet 

Záradék: 

Az Önkormányzatok Kommunális Szolgáltató Társulása megszüntető megállapodását a 
Társulás tagjait alkotó önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatokkal hagyták 
jóvá: · 

Határidő: 2018. február 28. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 

· 3.napirendi po:.0.t Polgármester szabadságolási tervének meghatározása 

Jenef Attila: Törvényben előírt kötelezettségünknek teszünk eleget azzá.!, hogy a 
· polgármester szabadságolási ütemtervét meghatározza és jóváhagyja képviselő-testület. Az 
előterjesztés mellékletében megállapítottuk, hogy Mező Gyula: polgármester 2018. évben 81 

·munkanap szabadságra jogosult. A · tárgyévet megelőző évben ki nem vett szabadságot az 
esedékesség évében, de legkésőb~ a következő év március 3 l-ig lehet igénybe venni. 

Baranyai Endre:,Ha március 31-ig nem veszi ki, akkor .elvész? 

1 , . Jenei Attila: Igen 

Mező Gyula: Nem tudom kivenni az előző.évi megmaradt szabadságomat, szerintem az ideit 
sem, hiszen a közmunkaprogram miatt nem tehetem meg. Javaslom, hogy a képviselő-testület 
az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot fogadja el. Kérem a tisztelt képviselő

testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő k~pviselő közül 4 igen, 1 
tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

· 9/2018 .. (11.15) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló '201 L évi CLX:XXIX. törvény 42; §-ban, valamint a kőzszolgálati 
tisztviselőkről szÓló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ban meghatározott jogkÖrében 
eljárva megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy Mező Gyula polgármester 2017 . 
. évben igénybe nem vett szabadságának mértékét utólagosan 38 napban állapítja meg, 
valamint a polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét - az előző évi igénybe nem vett 
szabadság megállapított mértékének figyelembe vételével-, elfogadja. · 

Felkéri a polgármestert, hogy a szabadságát az ütemterv figyelembe vételével vegye igénybe, 
valamint utasítja a jegyzőt a polgármester szabadságával kapcsolatos nyilvántartás vezetésére. 

· Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezo Gytifa polgármester, Jenei Attila jegyző 
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· 4.napirendi pontKüfönfélék AJ kóbor állatok befogására vonatkozó feladat-ellátási 
kötelezett teljesítése · fl 

.. Mező Gyula: Törvényi feladatunk a kóbor állatok,. befogására' vonátkozó .kötelezettség 
teljesítése. Ennek érdekében· több ezzel· foglalkozó egyesületet is megkerestünk. Az · 
előterjesztésben a K-9 Mentőkutya Spqrtegyesület szerepel, 'amely évi 200ÖOO,-Ft egyszeri 
támogatási díjat , kér. Ma érkezett délelőtt Egyek Nagyközség Önkormányz'!tánák 
polgármesterétől ,egy ajánlat. Ők évi 43.300,-Ft-ot kémek. Javaslom, hogy az olcsóbb 

·ajánlatot fogadjuk el. · · 
I. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben ~gyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5 ig~n 
szavazattal. az alábbi határozat9t hozta: 

' 10/2018. (II.15) számú .határozat . 

Gáborján Község . Önkormányzata , Képviselő:.. testülete· a ·Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében 
eljárva megtárgyalta az előterjesztés és úgy döntött, hogy feladat"'-ellátási szerződést köt· 

. ·Egyek Nagyközség ÖJ1kormányzatával a kóbor állatok befogására vonatkozóan. 

Felhatalmazza a polgárme·stert a feladat-ellátási szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal és folyamatos · 
Felelős: Mező Gyulapolgármester 

/ 

4.napirendi pontKülönfélék B/ Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal 2018 .. évi belső 
ellenőrzési tervének elfogadása · · ' 

Jenei .Attila: A Váµ.csodj .;Közös Önkormányzati Hivatal két települési önkormányzat, egy 
települési némzetiségL önkormányzat, három költségvetési szerv és egy társulás gazdálkodási 
feladatainak ellátásáról· gondoskodik, ezen költségvetési szervek vonatkozásában végezte el a 

, belső ellenőr a kockázatelemzést, melynek alapján megtette a 2018. évi belső ellenőrzési 
tei;vre irányuló javaslatát, melyet a melléklet tartalmaz. 

Mező Gyula: Kérem _a tisztelt képviselő-testületet, hogy az :előterjesztést megvitatni 
szíveskedjenek és a~zal való egyetértés esetén fogadják el a Váncsodi Köz~s Önkorm~yzati 
Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési tervét. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

' 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5 igen 
szava.Zattal az alábbi határozatot hozta: 



ll/i018. (Il.15)számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi. 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CL:XXXIX. törvény 42. §. (1) pontja alápján -
figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31) Korm.rendelet rendelkezéseire -, megtárgyalta a Váncsodi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2018; évi belső _ellenőrzési tervére vonatkozó előterjesztést, és úgy 
döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
Felkéri· a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések 
végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. " · · · 

Határidő: folyamatos . 
-.Felelős: Jenei Attila jegyző 

4.napirendi pontKülönfélék C/ Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 

Mező Gyula: A helyi~ önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, 
legkésőbb a költségvetési rendelet,· határozat elfogadásáig, határozatban állapítja meg a Gst. 
45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott. felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 
meghatározottak szerint saját bevételeinek és a.Gst. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot. 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegét. Az előterjesztésnek megfelelőn lérem a képviselő-testületet, hogy a 
határozati javaslatot fogadja el. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért ezzel kézfeltartással jelezze. 

· A megválasztott 5 ·fő képviselő-testületi tag kö~ül ·a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: · 

12/2018. (Il.lS) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az allarnháztartásról szÓló 2011. -évi 
CXCV. tör\rény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény_ 45. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban ~eghatározottak szerinti saját bevételeinek és a 
Stabilitási törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot kelétkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a .költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi 
szerint állapítja meg: (ezer Ft-ban) 

Evek 2018 2019 2020 2021 
/ 

'BEVETELEK ' 
/ 

Helyi adókból i;Zármázó bevétel 10.837 10.837 10.837 ' 10.837 
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Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
v.~gyon értékű jog értékesítése, . 
vagyonhasznosításból 'származó bevétel 2.000 2.000 2.000 2.000 

. 

Bírság~, p<,'itlék- és díjbevétel 0 0 0 0 

Saját bevételek összesen 12.837 12.837 12.837 12.837 

Saját bevételek 50 %-a 6.418 . 6.418 6.418 -L 6.418 

·. 

ELÖZÖ EVEKBEN KELETKEZETT 
TÁRGYÉVET TERHELŐ . 

< 

· FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 o. 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása 
a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, 
és annak aktuális iőketartozása 0 . 0 0 0 

A számvitelről szóló törvény szerinti 
hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 
a forgalomba hozatal napjától a beváltás . 

napjáig, 0 0 0 0 
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, ' ( 

egyéb értékpapír esetén annak vételára 
Kezességvállalásbó 1 .eredő fizetési 0 0 0 , 0 
kötelezettség ' \ 
Kiadások összesen: o. 0 0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját 6.418 6..418 6.418 6.418 
bevétel: 

A megállapított összegek alapján Gáborján Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási törvény 10. 
§ (5) bekezdésében foglalt követelménynek. Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testÚletének 
2018. évi költségvetéséről . szóló önkormányzati rendelet-t~rvezete 2018. évre vonatkozóan 
engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzatnak adósságot 
keletkeztető ügyletből származó törlesztési kö.telezettsége nincs. 

Felelős: Mező Gyula polgármester 
Határidő: azonnal 

Mező Gyula: Még két pályázat beadásához kérem a képviselő-testület egyetértését. Leaderes 
pályázat keretében szeretnénk beadni a Helyi értékek bemutatása és a Közösségi terek 
fejlesztése cím~ pályázatokat. Kérem . a képviselőtestületet, amennyiben . egyetért ezzel 
kézfeltartással jelezze. 

A megválá.sztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5 igen 
· szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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13/2018. (11.15) számú határoz~t 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Helyi értékek 
bemutatása című V .P .6-19 .2.1-11-4-17 számú pályázat !beadásával: 
Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról g?ndoskodjon: 

'Hátáridő: 20.18. március 5. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

14/2018. (11.15) számú határozat 

Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közösségi terek. 
fejlesztése című V.P.6-19.2.1-11-3-17 számú pályázat bea~ásával. 

· Felkéri Mező Gyula polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon .. 

Határidő: 2018. március 5. 
Felelős: Mező Gyula polgármester 

- ' ' . 

Több napirendi pont és ~ozzászólás nem ,volt ezért Mező Gyula polgármester, az ülést bezárta. 
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