Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 10-én 15
órakor megtartott nyílt ülésén (Önkormányzati Hivatal nagyterme, 4122 Gáborján Fő u. 106.)
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,

Nagy Fanni

jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén

kinevezett köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendeletről
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Különfélék
Ea: Mező Gyula polgármester

Mező

Gyula:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a megválasztott 5 fő képviselő-testületi
tagból 5 fő jelen van, így a képviselő-testület 5 fővel határozatképes. A 2. napirendi pont
keretében tárgyalnánk meg az önkormányzati képviselők tiszteletdíját, Baranyai Endre
alpolgármester tiszteletdíját, Mező Gyula polgármester részére jutalom megállapítását és a
Magyar Falu programról és a falu állapotával kapcsolatos tájékoztatást.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat ennek megfelelően fogadja el.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadták el:

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén
kinevezett köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendeletről
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Különfélék
AJAz önkormányzati képviselők tiszteletdíja
Ea: Mező Gyula polgármester
BI Baranyai Endre alpolgármester tiszteletdíja
Ea: Mező Gyula polgármester
Cl Mező Gyula polgármester részére jutalom megállapítása
Ea: Baranyai Endre alpolgármester
Dl Tájékoztatás a Magyar Falu programról és a falu állapotával kapcsolatosan
Ea: Mező Gyula polgármester
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1.

napirendi pont Előterjesztés a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselők
illetményének
Gáborjáni
Kirendeltségén
kinevezett
megállapításáról szóló rendeletről

Mező

Gyula:
Tisztelt Képviselő-testület!
Eddig minden évben döntött a képviselő-testület a köztisztviselők önkormányzat által történő
illetménykiegészítéséről , ezt a plusz kiegészítést az önkormányzat saját költségvetéséből tudja
biztosítani, és eddig ez még nem okozott problémát. Mivel év elején járunk és mivel ez a
kiegészítés csak egy évre állapítható meg, ezért most kerültünk abba a helyzetbe, hogy
döntenünk kelljen erről a kérdésről.
Felmerült annak a lehetősége , hogy a kormány plusz forrást biztosít a köztisztviselők
béremeléséhez, ennek részleteiről azonban nem tudunk túl sokat.
Megkérem jegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet a béremelés esetleges részleteiről , és
arról, hogy az illetménykiegészítés milyen módon befolyásolhatja a központi béremelést.
Jenei Attila:
A köztisztviselői béremelésre a központi költségvetésben elkülönítettek 11 milliárd forintot,
melyre az önkormányzatoknak pályázniuk kell. Pályázatot azok az önkormányzati hivatalt
fenntartó önkormányzatok pályázhatnak, amelyek esetén az egy főre jutó adóerő-képesség
nem haladja meg a 38.000.- Forintot, illetőleg a pályázható összeg sávosan emelkedik az
adóerő-képesség viszonylatában úgy, hogy a 20.000.- Forintot meg nem haladó adóerő
képességgel rendelkező önkormányzatok 800.000.- Forint/fő/év támogatásra pályázhatnak a
költségvetési törvényben elismert létszám arányában. A pályázati kiírás még részleteiben nem
ismert, de a költségvetési törvényben megfogalmazott feltételek alapján az önkormányzati
illetménykiegészítésben von le majd a támogatás összegéből, így nem vállal kockázatot a
képviselő-testület, ha megszavazza ezt a tervezetet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy erre az
önkormányzati költségvetés fedezetet fog biztosítani.
Mező

Gyula:
Jegyző úr tájékoztatása alapján nincs akadálya annak, hogy idén is kiegészítsük annak a
néhány itt dolgozó kollégának a bérét, így én javaslom az írásban beterjesztett javaslat
elfogadását.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a rendeletet.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

fő képviselő

közül 5-en

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (1.10.) önkormányzati rendelete
A Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kinevezett
köztisztviselők illetményének megállapításáról szóló rendelet megállapításáról

Gáborján Község Önkormányzata képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (2)-(3) bekezdésében, és a 237. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§.

(1) A rendelet hatálya a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselőkre , továbbá a rendelet
2. §. (1) bekezdésében foglalt juttatások tekintetében a polgármesterre terjed ki.
(2) A rendeletben meghatározott juttatások fedezetét a helyi költségvetési rendeletben kell
tervezni.
2.§.

Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások
(1) A

képviselő-testület

a rendelet hatálya alá tartozó személy részére, a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott tartalmú és mértékű cafetériajuttatások kívül, az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és egyéb
juttatásokat biztosítja:

a)
b)
e)
d)
e)
t)
g)
h)
i)
j)

lakásépítés és vásárlás támogatása,
üdülési hozzájárulás,
illetményelőleg,

családalapítási támogatás,
egészségügyi juttatás,
szemüveg készítésének díjához történő - vissza nem térítendő - hozzájárulás,
bankszámla hozzájárulás a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott
mértékben
rendkívüli szociális támogatás
kegyeleti támogatás,
nyugállományú köztisztviselő támogatása

(2) A Hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató
munkavégzéséért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok
elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a
Hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetőek. A jutalom mértéke személyenként
tárgyévben nem haladhatja meg a köztisztviselő 4 havi illetményét.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások igénylésének, elbírálásának,
elszámolásának, finanszírozásának, adminisztrációjának részletes szabályait a jegyző a
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg.

3.§.
Illetménykiegészítés megállapítása
(1) A

köztisztviselők

illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértékét évente a
költségvetésről szóló rendelet állapítja meg, egységes költségvetési rendeletben
meghatározott keret terhére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az illetménykiegészítés megállapított mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.

Gáborján, 2019. január 8.

2. napirendi pont Különfélék
A/Az önkormányzati képviselők tiszteletdíja
Mező

Gyula:

A köztisztviselői bérek rendezését követően - mivel a képviselői tiszteletdíjak sem
módosultak 2014 óta - én azt gondolom, hogy az önkormányzat elmúlt 4 évi teljesítménye és
elért eredményei nemcsak a hivatalnak, nemcsak a polgármesternek, de legalább annyira a
képviselő-testületnek is köszönhetőek. Úgy gondolom, hogy ez az eredményes működés csak
egy ilyen konstruktívan együttműködő testülettel volt elérhető, ezért én javaslom, hogy a
képviselői tiszteletdíjakat is emeljük meg, fogadjuk el az erről szóló rendelet-tervezetet, így
2019. január l-től a képviselői tiszteletdíj 30.000.- forintról havi bruttó 40.000.- forintra
emelkedne.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Kérem a képviselő
testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen, szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

fő képviselő

közül 5-en

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019. (1.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
Helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 143. §. (4) bekezdés t) pontjában
biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
(1)
(2)

A rendelet hatálya kiterjed Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjaira, illetve a képviselő-testület bizottságának elnökére, tagjaira.
A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre és az alpolgármesterre.
2.§

(1)

A képviselő havi tiszteletdíjra jogosult, melynek mértéke bruttó 40.000.(alapdíj)

(2)

A bizottság elnökét, tagját az alapdíjon felül nem illeti meg tiszteletdíj.

Ft/hó/fő

3.§
A tiszteletdíj minden hónap 3. napjáig esedékes, kifizetéséről a jegyző a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének közreműködésével gondoskodik.
4.§
Ez a rendelet 2019. január 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell
alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (XII.13) számú rendelet.
Gáborján, 2019.január 10.

2. napirendi pont Különfélék
B/ Baranyai Endre alpolgármester tiszteletdíja
Mező

Gyula:
Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározására szóló előterjesztést a képviselő-testület
tagjai megkapták. Az lenne a javaslatom, hogy az alpolgármester tiszteletdíját emeljük meg
2019. január l-től 55.000.- Ft/hó összegre. Úgy gondolom, hogy Baranyai Endre
alpolgármesterként kiemelkedően színvonalas és tiszteletre méltó munkát végez a községért,
próbál segíteni bármiben a község lakosain is, akik hozzá fordulnak. Azt gondolom, hogy ez a
teljesítmény megérdemli azt az elismerést, hogy a tiszteletdíja 55.000.- Ft/hó összegben
megállapításra kerül. Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése,
javaslata.
Dr. Kincses Béla:
Egyetértek a polgármester úr javaslatával, én is azt gondolom, hogy sok tekintetben
példamutató tevékenységet folytatott az elmúlt években az alpolgármester úr, támogatom a
javaslatot.
Sándorné Bunyik Andrea:
Úgyszintén támogatom én is a javaslatot, Baranyai Endre sokat tesz és segít a község
hétköznapjaiban, ünnepein, a rendezvényeken és még sorolhatnám.
Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en
szavaztak és 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

112019. (1.10) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
döntött, hogy Baranyai Endre alpolgármester tiszteletdíját bruttó 55.000.- Ft/hó összegben
állapítja meg.

e;

A

képviselő-testület

kifizetéséről

felhatalmazza Jenei Attila
gondoskodjon.

jegyzőt,

hogy a tiszteletdíj havonta

történő

Határidő:
Felelős :

2019. január l-től folyamatos
Mező Gyula polgármester
J enei Attila jegyző

2. napirendi pont Különfélék
Cl Mező Gyula polgármester részére jutalom megállapítása
Baranyai Endre:
Az előző években is értékeltük a polgármester munkáját, igaz hogy ez általában év végén
történt meg, de most a 2018-as év lezárásakor elsiklottunk e fölött. Én úgy gondolom, hogy
polgármester úr megválasztása óta kiemelkedően színvonalas munkát végez a községért, az
önkormányzatért, az itt élő lakosokért. Ez a kimagasló teljesítmény tetten érhető a falu
hétköznapjaiban, ünnepein, az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, az
önkormányzat intézmények működésében, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok
megújulásában, a közfoglalkoztatási program sikerességében, de említhetnénk a gáborjáni
civil szervezetek újjáéledését és még sorolhatnám. Úgy gondolom, hogy ez a teljesítmény
megérdemli legalább azt az elismerést, amit 2017. évében megítéltünk a polgármester úrnak,
ezért én javaslom, hogy a 2018. évben nyújtott munkájának elismeréseként a képviselő
testület 3 havi illetményének megfelelő jutalomban részesítse Mező Gyula polgármester urat.
Sándorné Bunyik Andrea:
Egyetértek alpolgármester úr javaslatával, én is azt gondolom, hogy sok tekintetben
példamutató tevékenységet folytatott polgármester úr az elmúlt évben, támogatom.
Mező

Gyula:
a javaslat, köszönöm szépen az elismerést, és köszönöm a képviselő-testület
támogatását, mert e nélkül a támogatás nélkül egyedül én nem tudtam volna ilyen
eredményeket elérni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot.
Megtisztelő

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fő képviselő közül 5-en
szavaztak és 4 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

2/2019. (1.10) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy
döntött, hogy Mező Gyula polgármestert - 2018. évi munkájának elismeréseként - 3 havi
illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
Felkéri Jenei Attila jegyzőt, hogy az összeg számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő:

Felelős:

azonnal
Jenei Attila jegyző

2. napirendi pont Különfélék
Dl Tájékoztatás a Magyar Falu programról és a falu állapotával kapcsolatosan
Mező Gyula:
Az elfogadott napirendi pontok megtárgyalását követően még tájékoztatnám a képviselő
testületet a kormány által meghirdetett Magyar Falu programról, amelynek egyre több részlete
válik ismertté. Néhány számunkra is érdekes lehetőséget tartogat ez a program, így megnyílik
majd a pályázati keret szolgálati lakások felújítására, óvoda, polgármesteri hivatal épületeinek
felújítására, ezen kívül pályázni lehet majd sportpark kialakítására, falubusz beszerzésére,
temető fejlesztésre, belterületi utak felújítására, a helyi közösségi tér kialakítására,
felújítására, valamint az óvoda udvarának, az ott található játékoknak a cseréjére, felújítására.
Ez a néhány pályázati cél nem teljes körű felsorolás ennél valószínűleg jóval több lehetőséget
tartogat majd ez a program, aminek a részleteit azonban csak a részletes kiírás ismeretében
tudjuk majd meghatározni. Ahogy a részletes kiírások kijönnek, folyamatosan hozzuk majd a
testület elé döntésre az egyes pályázatokat.

Sándorné Bunyik Andrea:
Így első hallásra nagyon kedvező és előnyös célok kerültek meghatározásra, remélem, minél
több célterületre be tudjuk adni a pályázatunkat.
Baranyai Endre:
Én is úgy látom, hogy ha ügyesek leszünk ennek a programnak a keretében nagy fejlesztések
indulnának el a faluban.
Még ezen kívül szeretnék felvetni néhány dolgot a falu állapotával kapcsolatosan. Mióta
elkezdték építeni az M4-es autópályát van olyan külterületi ingatlan, ami nem közelíthető meg
dűlőúton csak másnak a szántóföldjén keresztül, mivel a „Nyírjes erdőnél" lévő dűlőutat
kiárkolták, azon még traktorral sem lehet átmenni.
Másik dolog, hogy vannak olyan épületek a faluban melyek életveszélyesek, a tulajdonosaik
nem fordítanak gondot a karbantartásra, az állag megóvásra, ezért balesetveszélyesek.
Ezekben az ügyekben valamilyen lépéseket kellene tenni, hogy a jelenlegi állapot javuljon.
Mező

Gyula:
Már korábban felvettük a kapcsolatot a Malom tulajdonosával, azonban azt mondta, hogy
nincs pénze a TSZ-nek sem a karbantartásra, sem a lebontásra. Az Antal Ildikó háza
tudomásom szerint a Magyar Állam tulajdonába került, felvesszük a kapcsolatot a
vagyonkezelővel annak érdekében, hogy legalább a szükséges karbantartást végezzék el. A
dűlőúttal kapcsolatosan ki fogunk menni a helyszínre és felvesszük a kapcsolatot az autópálya
kivitelezőivel is, hogy állítsák használható állapotba az utat.

Megkérdezem, hogy a megtárgyalt napirendeken kívül valakinek hozzászólása, észrevétele,
kérdése van-e, amennyiben nincs, úgy az ülést bezárom.
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