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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. január 14-én, csütörtökön
14.15 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendes nyílt ülésérõl

Jelen vannak: Vig Szilárd polgármester
Erdõháti Béla alpolgármester
Király Imre képviselõ
Major Imre képviselõ
Nagy Csaba képviselõ
Nagy Károlyné képviselõ

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Jelen van: Nagy Tamás RNÖ elnök

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent Képviselõ-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Fehér Károlyné igazoltan van távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés: A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásán való
részvételrõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A Konyári Pávakör pályázatához önerõ biztosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: Dr. Szabolcsi László megbízási szerzõdése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Egyetért a Képviselõ-testület a napirendek elfogadásával?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

3/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a rendes nyílt ülési
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Elõterjesztés: A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt
pályázati felhívásán való részvételrõl

http://www.pdfdesk.com


Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A Konyári Pávakör pályázatához önerõ biztosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: Dr. Szabolcsi László megbízási szerzõdése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívásán való részvételrõl

Vig Szilárd polgármester: A testületi tagok a pályázati anyagot megismerhették. A képviselõ-
testületnek arról kell döntenie, hogy Konyár település részt vegyen-e a pályázaton. Ezen
összegbõl finanszírozzák a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos költségeket, a fellépõk
díját, hangtechnika költségeit, tiszteletdíjat, szállásköltséget. Egyedül az étkezés költségét
nem számolhatják el. A testvértelepülések is részt vesznek a rendezvényen. Van-e a
Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: Nyári rendezvényt egyébként is szerveznek minden évben a
településen. Javasolja, hogy használják ki ezt a lehetõséget.

Nagy Károlyné képviselõ: Javasolja a pályázaton való részvételt, mivel pluszforrást nem
jelent az önkormányzat részérõl. Ez az összeg az elmúlt évekhez hasonlóan a Mûvelõdési Ház
költségvetésében biztosítva lesz. Olyan programokat kell kidolgozni, amely a pályázati
kiírásban szerepel. Híres elõadómûvészeket jelöltek meg a pályázatban. A rendezvény
lebonyolítása során minõséget tükrözõ fellépésekre, valamint a közösségi kapcsolatrendszer
kiépítésére kell helyezni a hangsúlyt.

Vig Szilárd polgármester: Az általuk biztosított önerõ nem haladja meg azt az összeget, amit
településük évente a falunap megrendezésére fordít. Az önrész összege rendelkezésre áll a
költségvetésben, emiatt plusz terhet nem jelent önkormányzatukra nézve. Van-e a Képviselõ-
testületi tagoknak kérdése, véleménye a pályázattal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

http://www.pdfdesk.com


4/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja, hogy Konyár
település részt vegyen a Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati
felhívásán.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önerõ összegét a 2016. évi
költségvetés terhére biztosítsa és amennyiben szükséges az átutalásról
gondoskodjon.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Pávakör pályázatához önerõ biztosítása

Vig Szilárd polgármester: Az elõterjesztést megkapták, áttanulmányozhatták. A képviselõ-
testületnek arról kell döntenie, hogy szükség esetén ezt az összeget milyen jogcímen kívánja
nyújtani. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal
kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: 2.500.000 Ft az az összeg, amire pályázni lehet. Nem valószínû,
hogy a megpályázott összeg teljes értékét elnyeri a Pávakör, ennek függvényében kell a 10%-
ot fedezniük. Javasolja a Pávakör részvételét a pályázaton valamint, hogy az önerõ összegét a
képviselõ-testület biztosítsa. A késõbbiekben a támogatások elosztásánál az önerõ összegét
figyelembe kell venni.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben a 2.500.000.- Ft-ból minõségi színvonalon kerülne
megrendezésre a rendezvény, ami a település hírnevének öregbítését is elõsegítené.

Major Imre képviselõ: A Pávakör három forrásból jut pénzhez: az Önkormányzat által,
tagdíjból, valamint a felajánlott adó 1 %-ából. A Pávakör nem tudja finanszírozni az önrész
költségét, ebben az önkormányzatnak kell segítenie.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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5/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja, hogy a
Konyári Pávakör a „Nemzeti Együttmûködési alap Civil szervezetek
szakmai programjának támogatása” címû pályázatához szükség esetén, az
elnyert támogatási összeg arányában önerõt biztosítson.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önerõ összegét a 2016. évi
költségvetés terhére biztosítsa és amennyiben szükséges az átutalásról
gondoskodjon.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Dr. Szabolcsi László megbízási szerzõdése

Vig Szilárd polgármester: Dr. Szabolcsi László 2015. júniusától 2015. december 31-ig volt
Konyár Község jegyzõje. 2016. január 1-tõl új jegyzõje van hivatalunknak Dr. Gáti Zsuzsa
személyében. Dr. Szabolcsi Lászlóval történt megbeszélés során felvetõdött, hogy az új
jegyzõ, mint pályakezdõ munkáját tanácsadóként segítené. Tanácsadói feladatok ellátásával
bíznák meg. A jegyzõnõt alkalmasnak tartja arra, hogy a Kormányhivatal segítségével ellássa
hivatali feladatait. Dr. Szabolcsi László 3 hónapon keresztül javasolja a segítségnyújtást a
jegyzõasszonynak. A megbízási szerzõdés tartalmazza január 1-tõl határozatlan idejû
alkalmazását. Javasolja, hogy a szerzõdésbe kerüljön bele, hogy indoklás nélkül
felmondhassák a megbízási szerzõdést. Január 31-ig kerüljön meghatározásra a megbízási
szerzõdés. Tudomása szerint, jegyzõasszony is hasznosnak tartja a megbízási szerzõdés
megkötését. Megkéri jegyzõasszonyt, hogy ismertesse álláspontját ezzel kapcsolatban.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Véleménye szerint is hasznos számára Dr. Szabolcsi László
tanácsadása. Nagyon jó szakembernek tartja. Megállapodás született polgármester úr és volt
jegyzõúr részérõl, amihez tartaniuk kell magukat. Vannak folyamatban lévõ ügyek,
amelyeket el kell látni. A hivatal folytonos mûködésének szempontjából jó dolognak tartja,
ha az elõzõ jegyzõ a tanácsait felajánlja számukra.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Január 31-ig javasolja a megbízási szerzõdés megkötését. A
jegyzõasszonyt talpraesettnek gondolja, aki hamar bele fog jönni az új munkakörébe, azt
maradéktalanul ellátja. A régebb óta itt dolgozók szívesen segítik a munkáját. Feleslegesnek
tartja, hogy az önkormányzat több hónapig azért fizessen, hogy a volt jegyzõ heti 1
alkalommal kijöjjön. Itt hagyott pár olyan ügyet, amit nem tudott lezárni, emiatt is gondolja
úgy, hogy 1 hónapig szükséges alkalmazniuk Dr. Szabolcsi Lászlót. Addigra a jegyzõkönyvek
is elkészülnek.
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Vig Szilárd polgármester: Információi szerint a megyében náluk zajlott le a legtöbb gyûlés,
így itt készült a legtöbb jegyzõkönyv is. Az idei évben célszerû lecsökkenteni az ülések
számát. 1 hónap megbízást tart elegendõnek, ami alatt átadhatja tapasztalatait jegyzõnõnek.
Február közepéig kaptak haladékot a jegyzõkönyvek elkészítésére.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Január 31-ig elkészülnek a jegyzõkönyvek.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

6/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a mellékelt
megbízási szerzõdés megkötését Dr. Szabolcsi Lászlóval.

Továbbá megbízza a polgármestert, hogy a megbízási szerzõdés pénzügyi
fedezetét tervezze be a 2016. évi költségvetésbe és a szükséges fedezetet
biztosítsa a költségvetésben.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat melléklete
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MEGBÍZÁSI SZERZÕDÉS

A szerzõdés létrejött a mai napon egyrészrõl:
Konyár Község Önkormányzata
4133 Konyár, Rákóczi u 24.
Adószám: 15728441-2-09
bankszámlaszáma: 11738118-15373010
Képviseli: Víg Szilárd polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),másrészrõl:
M-Future Trade Kft
4220 Hajdúböszörmény, Vásártér20.
Cg.: 09-09-025427
Adószám: 24786159-1-09
bankszámlaszáma: 10101384-54008700-01004003
Képviseli: Szabolcsi Zoltán ügyvezetõ

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó megbízza Megbízottat, a polgármesteri feladatok ellátására üzletviteli
tanácsadás feladatok ellátására 80.000.- forint/hó bruttó díjazásban állapodnak meg,
amely tartalmazza az Megbízott székhelye és Konyár közti útiköltséget is.

2. Megbízott a megbízást elfogadja és a szolgáltatást a Megbízó érdekeire figyelemmel
teljesíti. A Megbízott a megbízás ellátásához közremûködõ igénybevételére jogosult.

3. A megbízott a megbízást a polgármesterrel, ill. a kapcsolattartó jegyzõvel egyeztetve
köteles ellátni. Amennyiben feladatát bármely okból nem tudja ellátni, haladéktalanul
köteles azt jelezni.

4. A megbízás 2016. január 01. napjától 2016. január 29. napjáig tart.
5. A megbízási szerzõdést megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a megbízónak az

addig végzett tevékenység ellenértékét megfizetni.
6. A szerzõdés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok,

valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
7. A megbízási díjazás a tárgyhavi számla kibocsátását követõ 8 napon belül esedékes

átutalással.
8. Jelen szerzõdés 4 eredeti példányban készült, amelybõl 2 példány a Megbízót és 2

példány a Megbízottat illeti meg.
9. Szerzõdõ felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit

tekintik irányadónak.

Kelt: Konyár, 2015. december 21.

………………………………… ……………………………

Megbízott Megbízó
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4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Civil szervezetek támogatása

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy a Lukács Péter által
vezetett Hajdú Speciális Kutató és Mentõ Csoport jelezte felé, hogy az idei évben
támogatásban szeretnének részesülni. Ebben a hónapban, de legkésõbb a jövõ hónapban kerül
sor a civil szervezetek támogatásával kapcsolatban döntés. A Hajdú Speciális Kutató és
Mentõ Csoport 300.000.- Ft támogatást szeretne kérni erre az évre vonatkozóan.

A polgárõrök autójának javíttatási költsége 150.000.- Ft-ba került. A polgárõrség számára
biztosított támogatás terhére kifizetnék a javítási költséget, amennyiben ezzel a Képviselõ-
testület egyetért. Egyetértenek a Képviselõ-testület tagjai javaslattal?

Nagy Károlyné képviselõ: Egyetért.

Király Imre képviselõ: Egyetért, de figyelemmel kellene követniük, hogy ki és milyen módon
használja a polgárõrök számára biztosított gépjármûvet.

Erdõháti Béla alpolgármester: Gépjármû használati szabályzatot kellene alkotniuk, amiben
korlátozzák azt a kört, akinek átadhatják a gépjármûvet, akik anyagi felelõsséggel
vigyáznának rá. Így nem történnének meg olyan dolgok, amelyek javítást eredményeznek.

Vig Szilárd polgármester: Nem a hivatal tulajdonában van a gépjármû, így beleszólásuk sincs
annak használatába.

Erdõháti Béla alpolgármester: A hivatal által nyújtott támogatást csak a mûködési költségeik
finanszírozására használhatják fel. Voltak olyan esetek, amikor ételt és italt vásároltak a
támogatásból. A belsõ ellenõrzés jelezte, hogy nem ez volt a támogató célja, hogy ilyen
költségeket számoljanak el a támogatás terhére.

Vig Szilárd polgármester: Csak a mûködési kiadás költségeit fogadják el.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

7/2016. (I. 14.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja, hogy a
Konyári Sasok Polgárõr Egyesület autójavítási költségét kifizesse 150.000
Ft értékben, melynek a kifizetése a civil szervezet 2016. évi biztosított
támogatás terhére történjen.

Megbízza a Polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetésbe az összeget
tervezze be.

Határidõ: azonnal
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Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. Hidak súlykorlátozásáról tájékoztatás

Vig Szilárd polgármester: A Gáborjáni és a Hencidai híddal kapcsolatban tájékoztatja a
Képviselõ-testületet. Néhány napja beszélt Hajós Bence hídstatikussal, aki azt javasolta, hogy
20 tonnás sebességkorlátozást vezessenek be a hidakon. Karbantartási munkálatokat is
elõirányzott, amit célszerû lenne az idei évben végrehajtaniuk. Három típusú tábla van, az
egyik a tényleges össztömeg esetén került szabályozásra, vagyis a jármû súlya. A másik
típusú tábla az, amely szerint a forgalmi engedélyben mennyi tömeg van nyilvántartva. A
harmadik típusú tábla szerint a vontatmány tömege nem lehet nagyobb, mint a jármû tömege.
A hídstatikus szerint ezt a táblát egynyílású híd esetén lehetne alkalmazni. Kérte tõle, hogy
írásban írja el, hogy a Hencidai híd esetében alkalmazható-e ez a tábla. A hencidai híd
esetében a vontató jármû leérkezik, mire a vontatmány ráér a hídra. Több gazdával is
egyeztetett ebben az ügyben, akik azt nyilatkozták, hogy egyikük sem megy 20 tonna tömegû
jármûvel. Tényleges össztömegre vonatkozó táblát helyeznek ki a hídnál. Beszélt egy konyári
gazdával, aki szerint a hencidai hidat vagy pedig a géppark melletti dûlõutat fogja birtokba
venni az a cég, aki 40 tonna össztömeggel közlekedik. Mind a két híd önkormányzati
vagyonelemnek minõsül. Mivel szakvéleményük van arra vonatkozóan, hogy mekkora
tényleges össztömegû jármû mehet rajta, emiatt úgy gondolja, hogy a statikus véleményére
hivatkozva súlykorlátozó táblát léptessenek érvénybe a két híd vonatkozásában. A táblákat
kihelyezik a két híd esetében.

3. Kóbor kutyák problematikája

Vig Szilárd polgármester: Megemlítené a kóbor kutyákkal kapcsolatos problémákat is. Kóbor
kutyának minõsül a chip nélküli, gazdátlan eb. Vannak olyan személyek, akik nem
gondoskodnak arról, hogy a kutyájuk az udvarukon tartózkodjon. Az építésügyi hatóság
szakemberei elmondták, hogy senkit sem lehet arra kötelezni, hogy kerítést építsen. Arra lehet
kötelezni az adott személyeket, hogy gondoskodjanak arról, hogy az állatuk más udvarára ne
menjen. A helyzet törvényes megoldása a chip vagy bármilyen más módszer alapján történõ
beazonosítás, amihez a rendõrségnek is segítséget kell nyújtania. Vannak olyan személyek,
akik bár hasznos tagjai a közösségnek, mégsem gondoskodnak arról, hogy a kutyájuk a
tulajdonukban lévõ telken legyen. Nem az a céljuk, hogy ilyen embereket szankcionáljanak,
de amennyiben nem tartják be törvényi kötelezettségüket kénytelenek ilyen módszerrel élni.
Beazonosítással szankcionálják az eb gazdáját, remélve, hogy a késõbbiekben visszaszorul
ezen ügyek száma. A beazonosítatlan ebet az önkormányzat emberei befogják, majd 15 napig
élelemmel ellátják. Amennyiben 15 napon túl nem jelentkezik senki az ebért, menhelyre
kerül. A püspökladányi állatmenhely egy hónapban maximum 5 kutyát fogad be 6.000.- Ft/eb
értékben. Tavalyi év elején Dr. Illyés József konyári állatorvos, önzetlenül 50.000.- Ft-ot
ajánlott fel a kóbor ebek menhelyre szállításának költségeinek fedezésére.

Király Imre képviselõ: Ki végzi a beazonosítást?

Vig Szilárd polgármester: Az állatorvos.

Nagy Károlyné képviselõ: Megfigyelhetõ ez a probléma más településeken is.
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Vig Szilárd polgármester: A kutyák fialását sem tudják szabályozni. Négyzetméterben is meg
van határozva a törvényben, hogy mennyi ebet tarthatnak a lakosok. Nyilván kellene tartani,
hogy a településen mennyi eb van. Az eb összeírás önkéntes alapon mûködik.

Major Imre képviselõ: Január 1-tõl az állatvédõk törvénybe hozták, hogy nem lehet láncon
tartani az ebeket. 150.000.- Ft-ig büntethetõ az a személy, aki láncon tartja az ebét.

Király Imre képviselõ: Megkötheti, de 24 órán keresztül nem lehet láncon.

Vig Szilárd polgármester: Aki állatot tart, az vállaljon felelõsséget érte. A Béke utcán
baromfik is jelennek meg közterületen. Következetesen be kell tartatni a településen élõkkel a
helyi rendeletet.

5. Közterületeken található mezõgazdasági gépek

Vig Szilárd polgármester: Közterületeken még mindig megtalálhatóak a mezõgazdasági gépek
és azok eszközei. A közterület használatáról szóló rendeletük szerint a közterületen tárolt
mezõgazdasági gépek/eszközök napi díja 600 Ft.

Nagy Károlyné képviselõ: Ezzel kapcsolatban a rendeletük úgy szabályoz, hogy idénymunka
idején közterületen tárolhatóak a mezõgazdasági gépek/eszközök.

Erdõháti Béla alpolgármester: Megfelelõ négyzetméterrel rendelkeznie kell, ahol tárolni tudja
a munkagépeket. A Földhivatal minden gazdát nyilvántartásba vett a tanyájával együtt. Aki
belterületen gazdálkodik, fel kellett sorolnia azokat a helyrajzi számokat, amelyeket használ.
A Földhivatal leellenõrizte, hogy mekkora földterületet mûvelnek a gazdák, milyen
kiszolgálóegységet tud ott tárolni, ennek megfelelõen adta ki az engedélyt vagy a
nyilvántartásba vételi határozatot.

Vig Szilárd polgármester: A rendelet nem tartalmazza azt, hogy betakarítási idõszakba
eltekintenek a díjfizetési kötelezettségtõl.

Nagy Károlyné képviselõ: Akinek nagyobb munkagépbe van és az ingatlanára áll be, a járdát
nem takarítja le, pedig a KRESZ elõírja. Minden gazdálkodó kötelessége, hogy letakarítsa a
járdát. A falugyûlésen fel kell hívni a figyelmet erre a problémára.

Vig Szilárd polgármester: Kivitelezhetetlen, hogy mindenkire figyeljenek. A sárfelhordást az
önkormányzat emberei takarítják. Nem akadályozható meg az esõzéses idõkben az utak
tisztántartása.

6. Egyebek

Nagy Tamás RNÖ képviselõ: Az emberek azzal a problémával fordultak hozzá, hogy nem
értik, hogy kik voltak a szociális szénre jogosultak, valamint ha szociális szénrõl van szó,
miért nem szociális rászorultság alapon jár.

Vig Szilárd polgármester: Az ATV készített interjút vele, valamint különbözõ hírportálok azt
a kérdést intézték felé, hogy aki nem tartotta be az együttélési normákat, elutasításra került-e a
kérelmük? November 2-án kiküldött levelében kihangsúlyozta, hogy túligénylés esetén a
kérelmet elbíráló személy megvizsgálja, hogy az adott háztartásban van-e közösségzüllesztõ
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tevékenységet végzõ személy. Levelében kitért arra, hogy a gyermekvédelmi kötelezettségek
maximális betartása a közösség érdekeit szolgálja. 810 mázsa szén került kiosztásra,
maximálisan 10 q/háztartás volt kiosztható. Körülbelül 190 kérelem érkezett be hivatalukhoz.
A céljuk az volt, hogy minél több ember részesüljön a szénbõl. Az elutasításra került
határozatok legfõbb oka az volt, hogy egy helyrajzi számon több háztartás él együtt, kéménye
nem volt a kérelmezõnek, valamint nem élt életvitelszerûen a településen. 1-3 személy volt
az, aki a túljelentkezés miatt lett elutasítva.

Nagy Tamás RNÖ képviselõ: Találkozott olyan személlyel, aki jogosult lett volna rá, azért
nem nyújtotta be a kérelmét, mert elõzõleg büntetett elõéletû volt.

Király Imre képviselõ: Amennyiben nem nyújtotta be a kérelmét, nem volt mit
visszautasítani.

Major Imre képviselõ: Gyöngyösi úr RNÖ elnök akar a továbbiakban is elnök lenni?

Nagy Tamás RNÖ képviselõ: Gyöngyösi Jenõ jelenleg nem tartózkodik Konyáron. Mint
elnökhelyettes, képviseli Gyöngyösi Jenõt.

Vig Szilárd polgármester: Gyöngyösi Jenõ tett olyan kijelentést hogy õt legfõképpen a megyei
cigányönkormányzat érdekli?

Nagy Tamás RNÖ képviselõ: Nem tud ilyenrõl.

Erdõháti Béla alpolgármester: Gyöngyösi Jenõ olyan kijelentést tett, hogy a Megyei
Önkormányzatnál csak akkor kaphat mandátumot, ha egy települési önkormányzatnál van
tisztsége.

Major Imre képviselõ: Korábban olyan javaslatot tett az RNÖ képviselõknek, hogy
mondjanak le és új idõközi választást írnak ki.

Nagy Csaba képviselõ: Konyár Község Önkormányzata mellettük áll, partnerként kezelik
õket.

Király Imre képviselõ: Irodahelyiséget tartanak fent számukra.

Erdõháti Béla alpolgármester: Egyszer nézték meg a helyiséget, amikor átvették.

Nagy Tamás RNÖ képviselõ: Gyöngyösi Jenõ helyett nem tud nyilatkozni.

Király Imre képviselõ: Láthatta Gyöngyösi Jenõ egy éves munkáját, ami a nullával egyenlõ.

Nagy Károlyné képviselõ: Ami célja lenne a kisebbségi önkormányzatnak, annak nem tesz
eleget. Évek óta megkérik a kisebbségi önkormányzat képviselõit, hogy a problémás
személyekkel beszéljenek, segítsenek nekik. Fogjanak össze a gyermekjóléti szolgálat
embereivel és a védõnõvel, hogy ahol gondok vannak a gyermekek rendszeres
tisztántartásával ott segítkezzenek.

Vig Szilárd polgármester: Legnagyobb problémaként jelentkezik a gyermeknevelési
kötelezettség elmulasztása. Voltak gyermekek, akik alapellátásba voltak véve, a családsegítõ
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asszony sokat tûrt. Problémaként említi meg, hogy több esélyt is kaptak ezen gyermekek, akik
szüleirõl bebizonyosodott, hogy alkalmatlanok a gyermekek nevelésére. A szülõ nem
biztosítja a gyermeke erkölcsi és szellemi fejlõdését. Beszélt a családsegítõ szolgálat
szakemberével is ez ügyben, nem az a céljuk, hogy kiemeljék a gyermeket a családból.
Miután megtörtént az alapellátásba vétel és a védelembe vétel is folyamatosan fel van
mutatva, mivel az együttélési normákat nem tartják be a szülõk. A kiemelés is folyamatban
van. A falu mentális és morális tekintetben is elpusztul, ha nem tesznek az ilyen gyermekek
ellen.

Nagy Csaba képviselõ: Szülõk keresték meg azzal, hogy az iskolában tetvesség ellen
vizsgálják a gyermekek fejét. Több gyermeknél is találtak tetût. Ezen gyermekek esetében
semmilyen változás nem tapasztalható e téren, ugyanúgy járnak iskolába.

Vig Szilárd polgármester: Nem fordulhat elõ, hogy tetvesen megy iskolába a gyermek.

Nagy Csaba képviselõ: A gyermek mondta, hogy az adott gyermek ugyanúgy jár iskolába.

Vig Szilárd polgármester: Következõ ülésükre ezzel kapcsolatban meg kell hívniuk a védõnõt.

Vig Szilárd polgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatban tájékoztatja a tisztelt
Képviselõ-testület tagjait, hogy ma hívta a közbeszerzést lebonyolító, Nemzeti Fejlesztési
Program Iroda vezetõje, Balla Krisztián úr, aki a közbeszerzések határidejével kapcsolatban
adott tájékoztatást. A település érdeke, hogy minél hamarabb lebonyolítsák a megbeszélést,
amin a hivatalukat jegyzõasszony, alpolgármester úr és õ képviseli, valamint a megbeszélésen
jelen lesz a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. képviselõje is.

A kiírt pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy
településfejlesztési és területfejlesztéssel kapcsolatos program került kiírásra. „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése és építése” címû projektbe a családsegítõ
szolgálatuk kapcsolódik. A családsegítõ szolgálat épülete esetében, energetikai
korszerûsítésre, nyílászáró cserére és akadálymentesítésére lenne szükség. Az építészek
felmérték, hogy milyen berendezésekre lenne szükség. A településnek minden adottsága
megvan ahhoz, hogy a legmagasabb fokú támogatási intenzitásban részesüljön. A település
adóerõ képessége gyenge, valamint magas a halmozottan hátrányos helyzetûek száma,
mindezen feltételek hozzájárulnak ahhoz, hogy a támogatási intenzitás minél magasabb
legyen. A családsegítõ szolgálat épületének a felújítására pályázni fognak. Zsuponyó Levente
közbeszerzési tanácsadó kidolgozza, hogy a felújítási munkálatok és az eszközbeszerzés
mennyibe kerülne. Egy másik pályázati lehetõségrõl is tájékoztatja a tagokat, amely az
egészségügyi alapellátást biztosító fejlesztését célozza meg. Ebben a pályázati lehetõségben a
fogorvosi rendelõt, a tanácsadói rendelõt és a háziorvosi rendelõt újítanák fel.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az egész orvosi rendelõt átalakítanák. Megszûnne a szolgálati lakás.

Nagy Károlyné képviselõ: A háziorvosi rendelõt külsõleg újították fel legutóbb.

Vig Szilárd polgármester: Fenntartó közlekedés fejlesztését célzó pályázat is indul.
Hídfelújításra, valamint az utak fejlesztésére is lehet beadni pályázatot. A belvízelvezetõ
árokrendszer kivitelezése is idõszerû lenne, de mivel még nem valósult meg a
szennyvízberuházás, így nem lenne célszerû erre pályázni. Mind a két híd esetén pályázni
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szeretne a felújításra, a fenntartható közlekedés célját szolgálja a híd szerkezetének
megerõsítése.

Nagy Csaba képviselõ: A teherautókkal a dûlõutakról felhozzák a sarat a kövesútra. A
dûlõutaknál sárrázót kellene építeni.

Vig Szilárd polgármester: A gazdákkal lezajlott megbeszélés során is felhozódott a sárrázó
megépítése. Ahol a sárrázót hoznák létre, ott nem nagy sebességgel közlekednének.

Nagy Csaba képviselõ: A derecskei úton a tehergépjármûvek által felhordott sár ködös, esõs
idõben balesetveszélyes. A KRESZ alapján, aki felhordta a sarat köteles letakarítani. Nagyobb
gazdáknál tapasztalta, hogy a felhordott terményt letakarították az útról.

Vig Szilárd polgármester: A KRESZ szabályainak betartatása a Rendõrkapitányság feladata.

Nagy Károlyné képviselõ: Érdeklõdik a Hunyadi utca 25. szám alatt lévõ lakás eladásával
kapcsolatban. Született-e végleges megállapodás?

Vig Szilárd polgármester: A Hunyadi utca 25. szám alatt álló ingatlannal kapcsolatban azt a
tájékoztatást nyújtja, hogy Bákonyi ügyvédúr intézi az elõvásárlási szerzõdést, de jelenleg
nem tudja megmondani, hogy milyen szakaszban áll az elõkészítés.

Nagy Károlyné képviselõ: Megvásárolják az ingatlant?

Vig Szilárd polgármester: Igen. Az elmaradt összeget is kifizetik.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Minden hónap 16-ig kell kifizetniük a meghatározott összeget.

Nagy Károlyné képviselõ: Derecske-Vásártéren lebontották a megállót. Több alkalommal
tapasztalata, hogy a MÁV nem épített megállót helyette. Mivel a Derecskei Járási Hivatal
megalakult, Pocsajból is oda járnak az emberek. Esõs idõben kellemetlen ott várakozni. Ez
ügyben fel kellene keresni a MÁV igazgatóságát. Lezárult-e az „Értõl az óceánig” címû
pályázat, amelynek keretein belül megújultak a vasúti megállók?

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint lesz folytatása az „Értõl az óceánig” címû
projektnek. Mindenképpen felkeresik a MÁV-ot ez ügyben.

Erdõháti Béla alpolgármester: Derecske közigazgatási területéhez tartozik a szóban forgó
megállóhely.

Vig Szilárd polgármester: A derecskei önkormányzat illetékes az ügyben, mivel a pályázathoz
az önerõt a helyi önkormányzat biztosítja. Levélben megkeresik a MÁV területi
igazgatóságát.

Nagy Károlyné képviselõ: A belvízelvezetés korszerûsítése címén lesz lehetõség pályázatra a
Derecskei Önkormányzatnál. A szennyvízprogrammal kapcsolatban önerõt kell-e
biztosítaniuk? A házi szociális gondozónõkkel kapcsolatban érdeklõdik, ma jutott tudomására,
hogy megkérték a mûködési engedélyt 4 gondozónõre és 36 gondozottra, de az Önkormányzat
csak 3 személyt fog alkalmazni a 4. személyt elküldi.
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Vig Szilárd polgármester: A házi szociális gondozónõkkel kapcsolatban azt a tájékoztatást
adja, hogy 36 fõ gondozottra kapták meg az engedélyt, a jelenlegi létszám 28 fõ. Jelenleg nem
részesülnek annyi állami normatívában, amely fedezné a 4 fõ gondozónõ költségét.

Nagy Károlyné képviselõ: A Képviselõ-testület döntött abban, hogy megkérik a mûködési
engedélyt. A két új gondozónõ hozza magával a 18 fõ gondozottat. Attól tart, hogy a jelenleg
alkalmazásban lévõ gondozónõk megkapják az új gondozónõk gondozottjait, hogy meg
legyen a létszámuk. A gondozónõknek volt elég ideje, hogy a hiányzó létszámukat pótolják.
Tisztában vannak vele, hogy Acsádi Jánosné hosszú ideig táppénzes állományban lesz, addig
az ideig helyettesként alkalmazhatnák a 4. gondozónõt. Acsádi Jánosné hosszabb ideje, lassan
1 éve táppénzen van, helyette nem vettek fel senkit. A gondozottak száma leépült, a két
gondozási körzetben 18 fõ helyett 9 fõ gondozott volt.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Négy közalkalmazotti jogviszonyt kellene létesíteniük. Az elmúlt
évig két gondozónõ volt 18 fõ gondozottal, mivel egy fõ gondozónõre 9 fõ ellátott juthat. Az
Önkormányzat kérelemmel fordult a Kormányhivatal felé, hogy 36 fõ gondozottra emeljék a
létszámot. A határozatot megkapták, amely alapján házi segítségnyújtás keretében 36 fõt
elláthat az Önkormányzat. Utána érdeklõdött, nem a 36 fõ gondozott a lényeg, hanem, hogy
ténylegesen mennyi gondozott van. Ténylegesen nincs annyi gondozott, amennyit 4 fõ
ellásson. Tisztában van vele, hogy 1 fõ gondozónõ táppénzen van. Amennyiben a 4.
gondozónõt is kinevezik a közalkalmazottnak, az 4 közalkalmazotti jogviszonyt jelent, amit
nem tud az Önkormányzat ellátni, hiszen az õ fizetésüket az állam által megállapított
normatívából finanszírozzák, valamint a gondozottak havi 3.000.- Ft-os hozzájárulásából.

Vig Szilárd polgármester: Acsádi Jánosné táppénzét az állam fizeti.

Erdõháti Béla alpolgármester: A Társadalombiztosító a táppénz 70 %-át fizeti, a maradék 30
%-ot a munkáltató. A táppénzre 1 évig jogosult.

Nagy Károlyné képviselõ: A 70% terhére lehetne felvenni helyettest?

Erdõháti Béla alpolgármester: A teljes 100%-ra lehet felvenni helyettest.

Nagy Károlyné képviselõ: A gondozónõ, akit nem alkalmaz az Önkormányzat, 9 fõt hozott
magával. Hallott arról, hogy a 9 fõ ragaszkodik a gondozónõhöz. Amennyiben nem õ lesz a
gondozónõjük, másik alapítványhoz mennek át. A gondozottaknak megígérte az
Önkormányzat, hogy január 1-tõl kezdve közalkalmazotti státuszban foglalkoztatják.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint Varga Ernõnének nincs meg a megfelelõ
végzettsége.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem arról van szó, hogy az Önkormányzat nem foglalkoztatja
tovább, õ arról tájékoztatta, hogy közalkalmazotti státuszban nem tudják foglalkoztatni. A
jövõben változhatnak a dolgok, akár újabb státuszban is felvehetik, a létszám is kibõvülhet 36
fõre. Jelenleg nem tudnak 4 gondozónõt foglalkoztatni.

Nagy Károlyné képviselõ: Azt a gondozónõt nem foglalkoztatják, aki 9 fõt hozott magával.

Vig Szilárd polgármester: Közfoglalkoztatottként szeretné alkalmazni.
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Nagy Károlyné képviselõ: 39.000 Ft-os fizetésért?

Erdõháti Béla alpolgármester: Letiltása is van, azért annyit kap kézhez.

Nagy Károlyné képviselõ: Szõkéné Gál Irén is ugyanennyit kapott.

Erdõháti Béla alpolgármester: Az nem lehetséges.

Nagy Károlyné képviselõ: Mivel nincs kicsi gyereke, adókedvezményben sem részesül.

Erdõháti Béla alpolgármester: Nem az önkormányzat hibája, ha letiltása van a munkabérbõl.

Nagy Károlyné képviselõ: Azért tette fel ezt a kérdést, hogy tisztán lássanak. Miért az
toborozza 9 fõt, akinek megvan.

Erdõháti Béla alpolgármester: A gondozónõk járják a falut, õk tudják, hogy kik igényelnek
ellátást.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben Acsádi Jánoné státuszára senkit nem vesznek fel, az
azt jelenti, hogy minden gondozónõ 12-13 fõt kell, hogy ellásson.

Erdõháti Béla alpolgármester: Jelenleg 28 fõt kell összesen ellátniuk.

Vig Szilárd polgármester: Jelenleg 3 fõ gondozónõ van, Papp Andrea, Szõkéné Gál Irén és
Varga Ernõné. Acsádi Jánosné jelenleg táppénzen van, õt helyettesíthetné Varga Ernõné.

Nagy Károlyné képviselõ: Õ is erre gondolt.

Vig Szilárd polgármester: Ez megoldható.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amennyiben az Önkormányzat vállalja, megoldható.

Nagy Károlyné képviselõ: A tartósan táppénzen lévõ gondozónõ helyett javasolta, hogy mint
helyettes munkaszerzõdéssel foglalkozathatják-e?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Olyan szerzõdést tudnak kötni, amelybe belefoglalják, hogy a
kolléganõ visszatéréséig, mint helyettest foglalkoztatják.

Vig Szilárd polgármester: Errõl szükséges-e Képviselõ-testületi határozatot hozniuk?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem, Szõkéné esetében sem volt szükséges.

Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy Acsádi Jánosné helyettese Varga Ernõné legyen.

Erdõháti Béla alpolgármester: Nem tudják Varga Ernõnét ugyanakkora bérrel kinevezni, mint
Acsádi Jánosnét, mivel nincs meg a megfelelõ képesítése. A minimálbért tudják neki
megállapítani, valamint az ágazati pótlékot. Meg kellene nézni, hogy munkatörvényesként
tudják-e alkalmazni vagy közalkalmazotti státuszban tudják foglalkoztatni.
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A saját szempontjukból ugyanúgy kell fizetniük függetlenül, hogy
milyen státuszban van. A közalkalmazotti jogviszonynak nem az a feltétele, hogy legyen
szakképesítése, amennyiben nincs, abban az esetben folyamatban lévõ tanulmánya legyen.

Erdõháti Béla alpolgármester: Határozott idõnél nem tudják ezt elõírni.

Király Imre képviselõ: A Takarékszövetkezet helyére terveznek valamit?

Vig Szilárd polgármester: A telek az önkormányzat tulajdonában van.

Nagy Károlyné képviselõ: Az épület tulajdonjoga közös volt a Pocsaji Takarékszövetkezettel,
Konyári Mezõgazdasági Szövetkezettel és az Önkormányzattal.

Erdõháti Béla alpolgármester: Az épület tulajdonjogát csak az Önkormányzat tudta igazolni.
A Takarékszövetkezet nem tudta igazolni a tulajdonjogát, mivel a tulajdoni lapon
kizárólagosan az Önkormányzat van feltüntetve. Éppen emiatt akarják az épületet visszaadni
az Önkormányzat részére. Miután felszámolás alatt áll a cég, így az nem fog pereskedni az
ingatlan tulajdonjoga iránt. Az Önkormányzat eredeti 60-as évekbeli számlával tudta igazolni
a tulajdonjogát.

Nagy Károlyné képviselõ: Keressék elõ az akkori jegyzõkönyvet, 3 szervezet adta össze a
pénzt az épület megépítésére.

Vig Szilárd polgármester: Az épület 1991-ben épült.

Nagy Károlyné képviselõ: Soha nem kérték az épület tulajdonjogát bejegyezni, ebbõl adódik a
probléma.

Vig Szilárd polgármester: A Földhivatalnál bizonyítani lehet, hogy kié az épület.

Nagy Károlyné képviselõ: A telket tudják csak igazolni, a felépítményt nem.

Erdõháti Béla alpolgármester: A jelenlegi tulajdonlapon kizárólagosan az Önkormányzat
szerepel. A törvény szerint az a tulajdonos, aki a hatósági nyilvántartásban szerepel.

Nagy Károlyné képviselõ: Amikor a fogorvosi rendelõt kialakították, akkor is felvetõdött ez a
probléma. Az ÁFÉSZ lemondott az önkormányzat javára.

Erdõháti Béla alpolgármester: 250.000 Ft-ért mondott le a tulajdonjogáról.

Vig Szilárd polgármester: Az épületben zöldségboltot üzemeltetnének, ahol az önkormányzat
által megtermelt zöldséget értékesítenék. Levélben megkereste az OTP-t, hogy bank
automatát üzemeltessenek a településen. Nemleges választ kapott.

Nagy Csaba képviselõ: A lakosság felõl sok kritikát kaptak ezzel kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: Nincs több elõterjeszteni valója a különfélékben. Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak különféléje?

http://www.pdfdesk.com


Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a Képviselõ-testületi tagoknak a
közremûködést és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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