Jegyzőkönyv

Készült: Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. marc1us 13-án 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

Napirendi pontok:
1. Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása az államháztartási törvény 29/ A. §-ában foglaltak
szerint
Ea: Mező Gyula polgármester
3.

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a helyi és a nemzetiségi önkormányzat
között
Ea: Mező Gyula polgármester

4. Az

önkormányzatok rendkívüli
igényelhető támogatás benyújtása
Ea: Mező Gyula polgármester

5.

támogatásáról

szóló

pályázati

kiírás

alapján

Közművelődési

Ea:

Mező

rendelet módosítása
Gyula polgármester

6. Közbeszerzési terv elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
7. 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 7. napirendi pont
keretében tárgyalnánk meg egy kérelmet és a mini bölcsőde megvalósításáról szóló
előterjesztést.

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. Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
2. Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása az államháztartási törvény 29/ A. §-ában foglaltak
szerint
Ea: Mező Gyula polgármester
3.

Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a helyi és a nemzetiségi önkormányzat
között
Ea: Mező Gyula polgármester

4. Az

önkormányzatok rendkívüli
támogatás benyújtása
Ea: Mező Gyula polgármester

támogatásáról

szóló

pályázati

kiírás

alapján

igényelhető

5.

Közművelődési

Ea:

Mező

rendelet módosítása
Gyula polgármester

6. Közbeszerzési terv elfogadása
Ea: Mező Gyula polgármester
7. Különfélék
A/ Kérelem
Ea: Mező Gyula polgármester
B/ Előterjesztés a mini bölcsőde megvalósításáról
Ea: Mező Gyula polgármester

1.

napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
szóló rendelet elfogadása

Mező Gyula:
Az önkormányzat 2019. ev1 költségvetéséről szóló előterjesztést a jogszabályi
kötelezettségünknek megfelelően február 15-ig benyújtottuk a képviselő testületnek, azt a
testület február 14-i ülésén meg is tárgyalta, azonban nem fogadta el azzal, hogy a
közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások és bevételek összegét még pontosítani kell. Ez a
pontosítás megtörtént, kollegáim elkészítették a módosított rendelettervezetet, most ezt
kellene megtárgyalnunk és döntést hoznunk. Megkérem jegyző urat, hogy a részletekre
vonatkozóan tájékoztassa a képviselő testületet.

Jenei Attila:
A költségvetésről szóló előterjesztést és a rendelettervezetet úgy állítottuk össze, hogy abból
követhető az önkormányzat által ellátott feladatok milyen finanszírozási bevételekből
működtethetők, illetve ezekhez a feladatokhoz milyen kiadások társulnak. Az önkormányzat
alapvetően kötelező feladatokat lát el, melyeket valamilyen törvény vagy jogszabály tesz
..,

kötelezővé számára. Ezek közül a feladatok közül legnagyobb tételt a településüzemeltetés, az
óvodai ellátás, a szociális és gyermekjóléti ellátások, az egészségügyi alapellátás, a kulturális
szolgáltatások biztosítása és a helyi közfoglalkoztatás jelenti. A 2019. évi költségvetési
főösszeg alapján idén 286.140.976 Ft kiadási és bevételi összeggel számolhatunk. A bevételek
legnagyobb részét az állami támogatások teszik ki, ebből a költségvetési törvény normatívák
alapján, az elkülönített egészségbiztosítási pénzalapból, illetőleg több mint 98 millió forintot a
közfoglalkoztatáshoz biztosít az állam. Saját bevételeink ebben az évben hozzávetőleg
15.700.000 Ft körül várhatók. A kiadások között a szokásos személyi juttatások és dologi
kiadásokon felül terveztünk intézményfinanszírozáshoz szükséges átadott pénzeszközökkel,
valamint egy több mint 31 millió forintos felhalmozási kiadással, ami az óvoda felújításának
költségeit fedi le. Összességében elmondható az ez évi költségvetésről is, hogy előre láthatóan
biztosítja a biztonságos és kiegyensúlyozott gazdálkodás feltételeit, megteremti a stabil
feladatellátás pénzügyi alapjait.
Mező

Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek

hozzáfűznivalója,

kérdése, javaslata.

Baranyai Endre:
Átnézve az előterjesztést, a számokat szembeötlő változást nem tapasztaltam az előző
javaslattal szemben, szeretném megkérdezni, hogy történt-e érdemi módosítás?
Jenei Attila:
Az előző előterjesztéshez képest csak a közfoglalkoztatás és az intézményfinanszírozásra
átadott összegek lettek leegyeztetve és pontosítva, de ez sem okozott nagyságrendi változást
az előirányzatokban. Még annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy a rendelettervezet
szövegében nem szerepel a köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft-ra történő megemelése, ezt
azonban be kell építeni a rendeletbe, mivel a képviselő testület a pályázat benyújtása előtt, a
januári ülésen kötelezettséget vállalt ennek a megemelésére. Ennek megfelelően a rendelet 5.
§-a egy új (9) bekezdéssel egészülne ki, mely meghatározza a köztisztviselők vonatkozásában
2019. évre alkalmazandó illetményalap összegét.
Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadásra a
rendelettervezetet. Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

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 ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2019. (IIl.13) számú rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk

'.)

(1) bekezdés f)
el:

pon~jában

meghatározott feladatkörében eljárva a

következőket

rendeli

1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) te1jed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
( 1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

210.309.069.-Ft
283.116.568.-Ft
72.807.499.-Ft
41.412.159.-Ft
31.395.340.-Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési egyenleggel 1
- ebből működési
felhalmozási

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti , a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő
testület.
bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2„ melléklet szerint állapítja meg. , Önként
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok nincsenek.

(3) Az

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerü bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az
költségvetési maradványának, (72.807.499.- ft) igénybevételét, rendeli el.

előző

év

3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019 . évi költségvetését részletesen a
szerint állapítja meg:

következők

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a J. melléklet részletezi.

(2) Az Önkom1ányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a-/. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.

1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell
bemutatni.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkonnányzat költségvetésében
melléklet szerint részletezi .

szereplő

felújítások kiadásait felújításonként a 7.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyj aj óvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves
létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelező feladatok, a 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.3.1, mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 1.000.000 Ft általános, tartalékot állapít meg. 2

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintü költségvetés végrehajtásáé11 a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéé11 a polgármester felelős .
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességü elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a tíz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 3·
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességü elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta
4
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7)

Kiegészítő

támogatás igényléséről a müködőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a
testület gyakorolja.

5. § Az

2
3

előirányzatok

Képviselő

módosítása

Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.
Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
4

Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.

...

( 1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület
dönt.
(2)

A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összeghatárig mely esetenként a 3.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre
átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt
átcsoportosítást hajthat végre.

előirányzatain

belüli rovatok között

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat
módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként 5 de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási elöirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamermyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elöirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetöje köteles belsö szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.

5

A döntése szerinti

időpontokban.

(4) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról
a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának

ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó . útján gondoskodik.
A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni .

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2019. március 15. lép hatályba.

2.

napirendi pont Gáborján Község Önkormányzata adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása az államháztartási
törvény 29/A. §-ában foglaltak szerint

Mező

Gyula:
Következő napirendi pontunk az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása, átadom a szót jegyző úrnak, hogy tájékoztasson a
részletekről.

Jenei Attila:
Az államháztartásról szóló törvény, valamint a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló
törvény szerint az önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelete elfogadásáig meg
kell állapítania a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei mértékét, illetőleg az
adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az
azt követő 3 évre várható összegét. Az előterjesztés tartalmazza ezeket az összegeket, amit
biztosan tudunk, hogy fizetési kötelezettséggel járó adóssága nincs az önkormányzatnak és
nem is tervezünk a bevételek pedig a tavalyi teljesített adatok alapján tervezett összegek.
Mező Gyula:
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 határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

13/2019. (111.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV.
törvény 29/A. §-a alapján a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján kiadottjogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. §
( 1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: (ezer Ft-ban)
Evek

2018

2019

2020

2021

Helyi adókból származó bevétel

8.000

7.000

7.000

7.000

Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyon értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

2.000

2.000

2.000

2.000

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

0

0

0

Saját bevételek összesen

10.000

9.000

9.000

9.000

Saját bevételek 50 %-a

5.000

4.500

4.500

4.500

ELOZO EVEKBEN KELETKEZETT
TÁRGYÉVET TERHELÖ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

0

0

0

Hitel , kölcsön felvétele, átvállalása
a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig,
és annak aktuális tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
5.000

0
4.500

0
4.500

0
4.500

BEVETELEK

szóló törvény szerinti
A számvitelről
hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala
a forgalomba hozatal napjától a beváltás
napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke,
egyéb értékpapír esetén annak vételára
fizetési
Kezességvállalásból
eredő
kötelezettség
Kiadások összesen:
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel:

A megállapított összegek alapján Gáborján Község Önkormányzata megfelel a Stabilitási törvény 10.
§ (5) bekezdésében foglalt követelménynek. Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezete 2019. évre vonatkozóan
engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletet nem tartalmaz. Az önkormányzatnak adósságot
keletkeztető ügyletből származó törlesztési kötelezettsége nincs.

Határidő:

Felelős:

3.

azonnal
Mező Gyula polgármester

napirendi pont Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a helyi és a
nemzetiségi önkormányzat között

Mező

Gyula:
A harmadik napirendi pont az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között
együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szól, átadom a szót jegyző úrnak.

meglévő

Jenei Attila:
A nemzetiségi önkormányzat létrejöttét követően együttműködési megállapodásban kellett
rögzíteni a két önkormányzat közötti együttműködés részleteit, azt hogy a települési
önkormányzat hogyan segíti adminisztratív eszközökkel, helyiséghasználattal, valamint a
gazdálkodásra vonatkozó részletszabályokkal kapcsolatos előírásokat tartalmazza. A törvény
előírja, hogy ezt az együttműködési megállapodást minden évben felül kell vizsgálni, az
időközben felmerülő változtatási javaslatokat be kell építeni, át kell vezetni a dokumentumon,
illetőleg a jogszabályi változás alapján kell valamilyen módosítást eszközölni. Ez az
előterjesztés tulajdonképpen a korábbi megállapodás fenntartására tesz javaslatot, nincs
módosulás a korábbiakhoz képest.
Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot.

A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5 fö
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

képviselő

közül 5-en

14/2019. (111.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzat képviselő-testülete a Gáborjáni Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és az 1. sz. melléklet
szerint egységes szerkezetbe foglaltak szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2019. március 13.
Mező Gyula polgármester

1. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

(egységes szerkezetben)
amely létrejött egyrészről Gáborján Község Önkormányzata (képviseli Mező Gyula
polgármester, székhely: 4122 Gáborján, Fő u. 106., bankszámlaszám: 11738046-15375304-

00000000, adószám: 15375304-2-09, KSH statisztikai számjel: 15375304-8411-321-09,
törzskönyvi azonosító szám: 375306) továbbiakban Önkormányzat,
másrészről a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (képviseli Tóth József elnök,

székhely: 4122 Gáborján, Fő u. 49., bankszámlaszám 11738046-15830061-00000000,
adószám: 15830061-1-09, KSH statisztikai számjel: 15830061-8411-371-09, törzskönyvi
azonosító szám: 830063) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat között, alulírott helyen és
időben, a következő feltételekkel.
1.

Általános rendelkezések
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXlX. törvény (továbbiakban: Njt.) 80. §-a
alapján a Gáborján Község Önkormányzata és a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.
A megállapodás jogi háttérszabályozása:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
a nemzetiségekjogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet,
a

köznevelésről

szóló 2011. évi CXC. törvény.

A megállapodás részletesen tartalmazza Gáborján Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) és a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban:
Nemzetiségi Önkormányzat) együttműködését meghatározó szabályokat, azaz:
a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása,
végrehajtási feladatok ellátása (Njt. 80. § ( 1-2)

működéssel

kapcsolatos

a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének
előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök
és határidők kijelölésével, (Njt. 80. § (3) a)
a nemzetiségi
önkormányzat
kötelezettségvállalásaival
kapcsolatos,
helyi
önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utal ványozási, szakmai
teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (Njt. 80. § (3) b)
a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási
kötelezettségekre, (Njt. 80. § (3) c)

a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és
dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (Njt. 80. § (3) d).

II.
A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges
személyi-tárgyi feltételek biztosítása

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi
eszközök arányában biztosítja - az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül a Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges feltételeket,
az alábbiak szerint:
Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek,
illetve közmeghallgatásainak, fórumainak lebonyolításához szükséges helyiséget a
Gáborján, Fő u. 49. szám alatt épületében lévő termében, igény szerint, de legalább
havi 32 órában. Az Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi
Önkormányzat részére az önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes
megszervezését. A teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az
elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a polgármesterrel.
A képviselő-testület a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös
Hivatal) Gáborjáni Kirendeltségén keresztül szakmai segítséget nyújt, továbbá
biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési,
gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a
Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző
és/vagy a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének témafelelősei részt vesznek.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni
Kirendeltségének költségvetési, gazdálkodási ügyintézőjén keresztül biztosítja.
A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések
kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a
jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén keresztül biztosítja.

A képviselő-testület a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül
megszervezett, a jegyző által működtetett belső ellenőrzéssel látja el a
jogszabályban előírt kötelezettségét, melyről a 2017. február 9. napján elfogadott
munkamegosztási megállapodás is rendelkezik.

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző , illetve a Közös Hivatal fenti, és jelen

együttműködés

szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

III.

A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A költségvetési koncepció elkészítése

A jegyző által megbízott köztisztviselő minden év november 1-jéig, választások évében
november 15-éig a következő év költségvetésének tervezése, összeállítása kapcsán áttekinti a
nemzetiségi önkormányzat elnökével a nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési
évre vonatkozó feladatait, kiadásait és bevételi forrásait.
által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elnök
november 30-ig, választások évében december 15-ig benyújtja a képviselő
testületnek. A koncepciót a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testi.Hete megtárgyalja, és
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól, ütemezéséről.
A

jegyző

legkésőbb

2. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően , a költségvetésre vonatkozó részletes
információk ismeretében a jegyző megbízottja folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi
adatokat, egyéb információkat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 10
napon belül kell megkezdeni .
A jegyző a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségén kijelölt személy közreműködésével
készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában
elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését.

Az Önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzatnak
nyújtott önkormányzati költségvetési támogatás összegét, amennyiben ilyet nyújt a
Nemzetiségi Önkormányzatnak.

3. A költségvetési

előirányzatok

módosításának rendje

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül
többletbevételt ér el , vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül
átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a
költségvetési ügyintéző az elnök kérésére készíti elő.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő -testületének határozata alapján módosíthatók.
4. Információszolgáltatás a

költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a
költségvetési ügyintézőnek úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

5. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves
költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési
beszámolót kell készítenie a központilag előírt formanyomtatványon és tartalommal. Az
elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15ig, míg 3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi
Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását,
a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése
teljesülésének alakulását.
Az elnök a fentiekre kiterjedően az önkormányzati megbízott útján az Önkormányzatnak a
beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat és beszámol a Nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testületének a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési
határozatának időarányos teljesítéséről.
IV.
A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendj e, kötelezettségvá llalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a
a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségen keresztül látja el.

jegyző

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jelen megállapodás 1.
mellékletét képező aláírási címpéldány szerint történik.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása
(végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag
Tóth József elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén
Sanyó Attiláné elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról , hogy a
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.
Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban, és a kötelezettség ellenjegyzése után
történhet. A kötelezettségvállalásról a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltsége naprakész
nyilvántartást vezet.

3. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy
elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Tóth József elnök,
vagy távollétében, vagy összeférhetetlensége, érintettsége esetén az általa felhatalmazott,
Sanyó Attiláné elnökhelyettes, nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
Utalványozni csak ellenjegyzés után lehet.
Pénzügyi teljesítésre ellenjegyzés és utalványozás után kerülhet sor.

4. Ellenjegyzés
A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány pénzügyi ellenjegyzését a Közös Hivatal
Gáborján Kirendeltségének költségvetési ügyintézője, vagy az általa írásban felhatalmazott,
és a képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező személy végzi .
A kötelezettségvállalást, utalványozást, valamint az ellenjegyzést - ugyanazon gazdasági
eseményre vonatkozóan
azonos személy nem végezheti. Kötelezettségvállalási,

érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a
tevékenységét közeli hozzátartozója, vagy a maga javára látná el.

5. Érvényesítés

Az érvényesítést a Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének költségvetési ügyintézője által
megbízott köztisztviselő: Faragó Sándor pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő
végzi.

6.

Belső ellenőrzés

A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó belső ellenőrzési feladatokat a Váncsodi Közös
Önkormányzati Hivatal keretein belül, a jegyző által működtetett belső kontroll-rendszer útján
látja el.

V.
A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlája és számviteli nyilvántartás,
adatszolgáltatás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma:
Az OTP Bank ZRt. Berettyóújfalui fiók:
Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számla: 11738046-1583006100000000,
A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden
pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára
megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.
A Nemzetiségi Önkormányzat működésének helyi önkormányzattól eredő támogatását a
Nemzetiségi Önkormányzat a mindenkori önkormányzati költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint kapja meg átutalással.
Míg a központi költségvetés támogatását Nemzetiségi Önkormányzat Elszámolási számlájára
közvetlenül utalja a Magyar Államkincstár.
A Közös Hivatal Gáborjáni Kirendeltsége a helyi nemzetiségi önkormányzat vagyo111,
számviteli nyilvántartásait az Önkormányzat nyilvántartásaitól elkülönítetten vezeti.

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a
statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében
az elnökfelelős .
VI.

Záró rendelkezések

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31 . napjáig, általános vagy időközi
választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni és szükség
szerint módosítani.

Az egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást Gáborján Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete .. ./2019.( ....... )sz. ÖK. határozatávaL míg a
Gáborjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./2019 .(III.13 )sz. RNÖ
határozatával hagyta jóvá.

Az Együttműködési Megállapodást Felek elolvasás és értelmezést
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

követően ,

mint akaratukkal

Gáborján, 2019. január 30.

Mező

Gyula

polgármester

4.

Mező

Tóth József
RNÖ elnök

napirendi pont Az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati
kiírás alapján igényelhető támogatás benyújtása

Gyula:
Várhatóan idén is lesz rendkívüli önkormányzati támogatásra, a működési költségek
finanszírozására kiírt pályázat, amin tavaly is sikerrel vettünk részt, két fordulóban is sikerült
működési támogatást elnyernünk. Idén is szeretnénk az önkormányzat működéséhez
többlettámogatást szerezni, ehhez lenne szükséges beadni az úgynevezett REKI pályázatot,
jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy milyen összegre tudunk pályázni, hozzávetőleg ez 4-5
millió forint lesz majd. A képviselő testületnek arról kellene döntenie, hogy nyújtsunk-e be
ilyen támogatási igényt, és hatalmazza fel a polgármestert a pályázat előkészítésére és
benyújtására.

Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot.

A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

15/2019. (111.13) számú határozat

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény III. melléklet I. 10. pontja, valamint a
Belügyminiszter által meghirdetett a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és az
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján
igényelhető támogatási kérelem benyújtásához.
Határidő:
Felelős:

2019. szeptember 30.
Mező Gyula polgármester

S. napirendi pont
Mező

Közművelődési

rendelet módosítása

Gyula:

A következő napirendi pontunk a közművelődési rendelet felülvizsgálatáról és ehhez
kapcsolódóan az úgynevezett közművelődési szolgáltatási terv elfogadásáról szól. Megkérem
jegyző urat, hogy az előterjesztés részleteiről tájékoztassa a képviselő testületet.
Jenei Attila:
A kulturális alapellátást szabályozó a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2018. év során átfogó
módosításon ment keresztül, ennek következményeként rögzítésre kerültek új alapfogalmak,
korábbi fogalmi meghatározások konkrétabb megfogalmazást nyertek , összességében a
közművelődési intézményrendszer jogszabályi keretei átláthatóbbá, alkalmazhatóbbá váltak.
Az átfogó jogszabályi módosítás célja a közművelődési feladatellátás, az intézmények
működési hatékonyságának javítása, a jogszabály alkalmazás megkönnyítése és ezen
keresztül végső soron a közösségi művelődés ügyének segítése.
Gáborján Községi Önkormányzat 2002 . évben alkotta meg a közművelőd é si feladat ellátásról
szóló helyi rendeletet, az azóta eltelt több mint másfél évtized alatt nemcsak a jogszabályi
környezet, de közművelődés feladatrendszere, a kielégítésére rendelkezésre álló
eszközrendszer, de a lakossági igények is jelentősen megváltoztak. Ezeknek a változásoknak
kíván megfelelni a jelen előterjesztés keretében benyújtott rendelet-tervezet.
A közművelődési törvény átfogó módosításával bevezetésre került az éves közművelődési
szolgáltatási terv, amely tartalmazza az év során megrendezésre kerülő közművelődési
eseményeket, azok időpontját, valamint a rendezvények finanszírozására vonatkozó adatokat.

Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, javaslom elfogadásra a határozatot. Kérem a képviselő-testületet, hogy
aki egyetért, kézfeltartással jelezze.

A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fö
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

képviselő

közül 5-en

16/2019. (111.13) számú határozat
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire - megtárgyalta
az önkormányzat 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervéről szóló előterjesztést, és úgy
döntött, hogy változatlan formában elfogadja azt.
Felkéri a község polgármesterét, hogy a döntés tartalmáról az érintetteket értesíteni, a
szolgáltatási terv végrehajtásáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Mező Gyula polgármester

Mező

Gyula:
Elfogadtuk az ez évre vonatkozó

közművelődési

szolgáltatási tervet, most pedig szavazzunk a

közművelődési rendeletről.

Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért, kézfeltartással jelezze.
A megválasztott 5 fö képviselő-testületi tag közül a jelenlévő 5 fö
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkották:

képviselő

közül 5-en

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (111.13.) önkormányzati rendelete
a

közművelődésről

Gáborján
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közművelődés
intézményés
tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben,
a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek
biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - az Alaptörvény 32. cikk ( 1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

(1) Jelen rendelet területi hatálya Gáborján község
közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:

(továbbiakban : Önkormányzat)

a) Gáborján község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes
személyekre,
b) az Önkormányzat szerveire,
c) az Önkormányzat által fenntartott intézményekre, és
d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre,
egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre,
amelyekkel, illetve akikkel Gáborján Község Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) közművelődési feladatokra megállapodást köt.

Az Önkormányzat által vállalt közművelődési

feladatok, alapszolgáltatások

2.§
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait közművelődési megállapodás alapján
Váncsod Községi Önkormányzat útján, az Önkormányzat által fenntartott közművelődési
terek segítségével látja el. A közművelődési tevékenység nem elkötelezett semmilyen
vallás, vagy politikai irányzat mellett sem, világnézetileg semleges.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli , és lehetőségeihez
mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más
kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.
(3) A község minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési
szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban
meghatározott szolgáltatásokat.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről
a)
plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,
b)
a községi honlapon és
c)
feladatellátó által biztosított formában
ad tájékoztatást a község lakossága részére.

3.§
( 1)

Az

önkormányzat adottságainak figyelembe
közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:

a)

b)
e)

megszervezi

a

közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a

művelődő

vételével

d)

(2)

a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása,
e)
amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Gáborján művelődési , kulturális és az itt
élő nemzetiségek hagyományaira, valamint a településen működő intézmények, civil
szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva - segítse:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét
különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is,
a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil
társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok életminőségének ,
életesélyeinek javítását,
az
iskolai , az
iskolarendszeren kívüli
képzések
egyes
formáinak
intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
a gyermekek és fiatalok művészeti , közművelődési és közösségi életét, kiemelt
figyelmet fordítva a ifjúság kulturális tevékenységére,
a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét.

A

közművelődési

feladatok ellátásának szervezeti keretei
4.§

Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak szerint a
jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat Váncsod Községi Önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján, az általa fenntartott és müködtetett közösségi színtéren
látja el. Az önkormányzat Gáborjáni közösségi színtér és szabadidő központ néven közösségi
színteret működtet az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján Fő utca 49. szám alatt
található Faluházban.

A

közművelődésben együttműködő

partnerek

S.§
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttmüködik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a község területén működő köznevelési intézményekkel, nemzetiségi
önkormányzattal,
a községben székhellyel rendelkező , helyben müködő , közművelődési célú
társadalmi szervezetekkel,
a községben székhellyel rendelkező, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó
szervezetekkel,
a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
az egyházakkal,
közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, és

g)

a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel

A finanszírozás alapelvei

6.§
(1) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálja az Önkormányzat mindenkori
költségvetésében meghatározott, a közművelődési feladatra tervezett előirányzat.

(2) Az Önkormányzat az általa üzemeltetett közművelődési feladatellátás céljára használt
ingatlanok, épületek, helyiségek fenntartásával, működtetésével biztosítja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény
rendelkezései szerint a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket.

A

közművelődési

irányítása és

tevékenység

ellenőrzése

7.§
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a közművelődéi megállapodás keretei között a
Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A

közművelődési

teljesítéséről

a

megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok
a ott meghatározottak szerint kötelesek tájékoztatni .

Képviselő-testületet

Vegyes és záró rendelkezések

8.§
(1) Ez a rendelet 2019. február l-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési
feladatairól , a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VII. 22.)
önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk
(3.) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.
Gáborján, 2019. március 08.

Mező Gyula
polgármester

Záradék:
E rendelet 2019. március 14-én került kihirdetésre.

Jenei Attila
jegyző

6. napirendi pont Közbeszerzési terv elfogadása
Mező Gyula:
A következő napirendi pont az éves közbeszerzési terv elfogadásáról szóló előterjesztés
megtárgyalása. Megkérem jegyző urat, hogy a részletekről tájékoztassa a képviselő testületet.

Jenei Attila:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. §-a értelmében a
költségvetési szerveknek minden költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig éves
közbeszerzési tervet kell készíteniük és közzétenniük. A jogszabály rendelkezései alapján a
közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, ezt azonban
utólag szerepeltetni kell a közbeszerzési tervben. Egy adott közbeszerzésnek a közbeszerzési
tervben történő rögzítése nem jelenti automatikusan az adott közbeszerzési eljárás
elfolytatásának kötelezettségét. A közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben
foglaltakhoz képest módosított közbeszerzési eljárás is lefolytatható, ezekben az esetekben
azonban a közbeszerzési tervet megfelelően módosítani szükséges. Közbeszerzési tervet
azonban akkor is kell elfogadni a közbeszerzésre kötelezett ajánlatkérőnek, amennyiben a terv
elfogadásának időpontjában még nem ismert az adott költségvetési évben lefolytatandó
közbeszerzési eljárás.
Gáborján Községi Önkormányzat esetében „A külterületi helyi közutak fejlesztése Váncsodon
és Gáborjánban" című VP6-7.2.l-7.4.l.2-11, kódszámú vidékfejlesztési pályázaton elnyert, a
utak kezeléséhez, állapotjavításához és karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése érdekében szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatni. Ezen kívül más olyan
beruházásról, beszerzésről nincs tudomásunk, amely szükségessé tenné közbeszerzési eljárás
megindítását, ezért az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési terv csupán ezt az egy
eljárást tartalmazza.
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
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

17/2019. (111.13) számú határozat

Gáborján
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott jogkörében
eljárva - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy a Gáborján község Önkormányzata 2019.
évi közbeszerzési tervét elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv végrehajtásáról
intézkedni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

7. napirendi pont Különfélék
A/Kérelem
Mező

Gyula:
Érkezett egy kérelem a volt szentpéterszegi polgárőr autóval kapcsolatosan, tulajdonképpen
egy vételi ajánlat. A polgármester felolvassa a Boros Ágnes által beadott vételi ajánlatot.
Én úgy gondolom, hogy támogatnunk kell a helyben lakó fiatalok életkezdését, Ági itt lakik,
itt dolgozik az önkormányzatnál, és szándékai szerint itt szeretne családot alapítani, mindezek
alapján én javaslom, hogy fogadjuk el az ajánlatot. Annál is inkább, mert én utánanéztem az
áraknak és egy ilyen idős, ennyi kilométert futott autóért reális az ajánlott ár.
Baranyai Endre:
Én is támogatom az ajánlat elfogadását, véleményem szerint is minden rendelkezésünkre álló
eszközzel helyben maradásra kell ösztönöznünk a fiatalokat.
Sándorné Bunyik Andrea:
Egyetértek ezzel én is, támogatnunk kell a helyi fiatalságot.
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
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

18/2019. (111.13.) számú határozat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
Gáborján
Község
Önkormányzat
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta a tulajdonában lévő LOZ-383 forgalmi rendszámú Suzuki Swift típusú
személygépjármű értékesítésére vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy értékesíti azt
Boros Ágnes gáborjáni lakos részére 800.000 Ft vételárért.
A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy az adásvétellel kapcsolatos
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Mező Gyula polgármester

7. napirendi pont Különfélék
B/Mini Bölcsőde pályázat
Mező Gyula:
A különfélékben még a mini bölcsődével kapcsolatban kell még döntéseket meghoznunk.
Korábban már több alkalommal beszéltünk erről a pályázati lehetőségről, amit a 2018. évi
központi költségvetés alapján írtak ki bölcsődei fejlesztésre. Mi a meglévő óvodánk udvarán
terveztünk egy új mini bölcsődei épület megvalósítását, amely várhatóan 7-8 férőhelyes lesz.
A terveket elkészíttettük, jogerős építési engedély kiadása folyamatban van, az összes
szakhatósággal leegyeztettük a terveket, úgy gondolom, minden elő van készítve a
megvalósításhoz. Most már tudjuk a konkrét számokat a teljes beruházás 52.609.937 Ft-ba

kerülne, melyből az építési munkák 41.200.000 Ft, az eszközbeszerzés 6.159.000 Ft-ba
kerülnének, valamivel több, mint 5 millió forintba kerülnének az egyéb költségek. A teljes
beruházás 95%-a nyerhető el támogatásként, így az önkormányzatnak 5% önerőt , azaz
2.630.498 Ft-ot kell saját forrásként biztosítania.
Sándorné Bunyik Andrea:
Erről a beruházásról már többször beszéltünk, mindig támogattuk, szerintem most sem szabad
másként döntenünk, mindenképpen a falu fejlődését szolgálja egy ilyen beruházás, én
támogatom.
Mező Gyula:
Megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs
kérdés, hozzászólás, az első határozati javaslatot javaslom elfogadásra, mely a pályázat
benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról szól.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

19/2019. (III. 13.) számú határozat

Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést , és úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
116412018. (11! 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények {bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására" meghirdetett pályázati
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gábo1ján
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon,
intézményi területen kívánja megvalósítani a beruházást.
A képviselő-testület vállalja, hogy a pályázati cél megvalósításához szükséges 5%, azaz
2.630.498.- Ft saját erőt az önkormányzat 2019. évi költségvetésének beruházási előirányzata
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felkéri a község polgármesterét, hogy a pályázat előkészítéséről és
benyújtásáról gondoskodni szíveskedjen.
Határidő:
Felelős:

2019. március 18.
Mező Gyula polgármester

Mező Gyula:
A második határozati javaslat, a beruházás megvalósításának pénzügyi és időbeni ütemezését
határozza meg, ezt testületi határozat formájában kell a pályázathoz csatolni. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A megválasztott 5 fő képviselő-testületi tagból a jelenlévő 5
szavaztak és 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:

fő képviselő

közül 5-en

20/2019. (III. 13.) számú határozat
Gáborján
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában meghatározott jogkörében
eljárva megtárgyalta a mini bölcsőde megvalósításával kapcsolatos előterjesztést, és úgy
döntött, hogy pályázatot nyújt be „ a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 1. számú melléklet IX Helyi önkormányzatok támogatási fejezet, 53.
Bölcsődei fejlesztési program cím terhére a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló
116412018. (III 27.) Korm. határozat 3. pontja alapján az ország teljes területén működő és
újonnan létrehozandó települési önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődei ellátást nyújtó
intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) fejlesztésének támogatására" meghirdetett pályázati
kiírásra. A pályázati forrás segítségével az önkormányzat a tulajdonában lévő Gáborján
belterület 441 hrsz-ú, a valóságban Gáborján, Arany J. u. 18. szám alatt található ingatlanon,
intézményi területen kívánja megvalósítani a beruházást.
A képviselő-testület a mini bölcsőde beruházást az alábbi megvalósítási és finanszírozási
ütemezésben kívánja megvalósítani :
Finanszírozás ütemezése:
Bevételek:
Támogatási összeg:

49 979 439.- Ft

Önerő összege:

2 630 498.- Ft

Összes bevétel:

52 609 937.- Ft

Kiadások:
Építési munkák:

41 200 064.- Ft

Eszközbeszerzés:

6 159 873.- Ft

Tervezői

2 625 OOO.- Ft

költség:

Közbeszerzés:

525 OOO.- Ft

Műszaki ellenőr:

525 OOO.- Ft

Projektmenedzsment:
Összes költség:

1 575 OOO.- Ft
52 09 937.- Ft

Megvalósítási ütemterv:
I.
II.
III.
IV.

Közbeszerzési eljárás lefolytatása: 2019. 06. 15 - 2019. 08. 15.
Építési kivitelezési munkák: 2019. 08. 25 - 2020. 04. 15.
Bölcsődei játszóudvar kialakítása: 2020. 04. 15. - 2020. 04. 30.
Eszközbeszerzés, bölcsőde berendezése: 2020. 05. 01 -2020. 06. 15.

A képviselő-testület felhatalmazza a község polgármesterét, hogy nyertes pályázat esetén a
beruházás megvalósítási és finanszírozási ütemterv szerinti megvalósításáról gondoskodni
szíveskedjen.

Határidő:

2019. június 15-töl folyamatos
Gyula polgármester

Felelős: Mező

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

Több hozzászólás nem volt, ezért Mező

Gyl!la~1*.H:~
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az ülést bezárta.
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