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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. január 29-én, pénteken
10.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendkívüli 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

Meghívottként jelen van: Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó
Dr. Kiss Gergely háziorvos
Molnárné Vass Éva fogorvosi asszisztens
Dr. Borbás Emese fogorvos
Bujdosó Bianka pályázati referens
Gál István családsegítõ
Panyik Angéla családgondozó
Fecske Anikó védõnõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

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

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról
Elõadó: Vig Szlárd

3. Elõterjesztés az egészségügyi, valamint a szociális alapszolgáltatások fejlesztése
pályázatok segítségével
Elõadó: Vig Szilárd

4. Különfélék

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

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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8/2016. (I. 29.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról
Elõadó: Vig Szlárd

3. Elõterjesztés az egészségügyi, valamint a szociális alapszolgáltatások
fejlesztése pályázatok segítségével
Elõadó: Vig Szilárd

4. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

Vig Szilárd polgármester: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl
szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 2015. július 7. napjától hatályos módosítására
tekintettel 2016. január 1. napjától kell a közszolgáltatóknak a vegyes hulladék gyûjtésére
szolgáló két különbözõ ûrmértékû gyûjtõedény közül a természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyûjtõedény választásának lehetõségét biztosítani, amelynek
ûrmértéke a 80 litert, a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használó természetes személy
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyûjtõedény választásának lehetõségét
biztosítani, amelynek ûrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Javasolja, hogy az
önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdése a) pontja, a 11. § (2) bekezdése kerüljön
módosításra, valamint a 11. § (8) bekezdéssel kerüljön kiegészítésre. Ezt a napirendi pontot
megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Nagy Károlyné
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a rendelet tervezetet átnézte,
megvitatta. Korábbi testületi ülésen felvetõdött a kisebb kukák biztosítása. Erre egyenlõre
nincs lehetõség. Központilag lehetõséget adtak arra, hogy az egyedülállók és a kisebb
szeméttel rendelkezõ háztartások élhessenek a lehetõséggel és a fizetési kedvezménnyel. A
Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselõ-testület felé.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben alacsonyabb gyûjtõedényt használ az egyedülálló
vagy a másodmagával élõ személy, költségcsökkenést eredményez a háztartás számára. Az
alacsonyabb gyûjtõedény iránti igényt a településüzemeltetési ügyintézõnél kell írásban
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jelezni. Az igényeket a közszolgáltató felé továbbítják. A jelenlegi 120 literes gyûjtõedényt
felcímkézik az igénylõknek. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletmódosítást?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2016. (I.30.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII.08.) Önk. Rendelet 2. számú mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének
kikérésével a következõket rendeli el:

1.§

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014.
(I. 29.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„11. §

a) gyûjtõedény 60, 80, 120, 240 valamint 1100 literes méretben,”

2. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése a következõ pontokkal egészül ki:

„11. §

(2) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhetõ települési hulladék súlya:
a) 60 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 12 kg,
b) 80 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 17 kg,
c) 120 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 25 kg,
d) 240 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 50 kg,
e) 1100 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 250 kg,
f) a szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák

szája beköthetõ legyen.”
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3. §

A Rendelet 11. §-a az alábbi, (8) bekezdéssel egészül ki

„(8) a) 60 literes ûrmértékû gyûjtõedényt a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen
használó személy igényelhet.

b) 80 literes ûrmértékû gyûjtõedényt legfeljebb két fõ által használt ingatlan esetében
lehet igényelni.”

Záró rendelkezések

3.§

(1) A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

Konyár, 2016. január 29.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. január 30.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról

Vig Szilád polgármester: Az elmúlt hónapokban jelentõs változásoknak lehettünk tanúi a
nemzetközi életben. Kontinensünket migránsok özönlötték el. A nemzetközi életben a
probléma megoldásra alternatívaként merült fel, hogy Európa országai között szétosztanák a
betelepült migránsokat. A migránsok fõképp Szíriából és a Közel-Kelet országaiból érkeznek.
Mind a bûnözés kockázata miatt, mind a terrorveszély miatt, személy szerint ellenzi, hogy
illegális migránsokat fogadjanak be Magyarország területére. Debrecen mintáját követve
nyilatkozniuk kell, hogy ellenzik az illegális migránsok beözönlését az országba. A képviselõ-
testületnek arról kell döntenie, hogy támogatja-e a kötelezõ betelepítési kvóta bevezetését.
Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: Támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Nagy Károlyné képviselõ: Kötelezõen kell dönteniük errõl?

Vig Szilárd polgármester: Nem kötelezõ, õ javasolta, hogy döntsenek az ügyben.

Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

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:

9/2016. (I. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata úgy dönt, hogy elutasítja a kötelezõ
betelepítési kvótát. A kötelezõ betelepítési kvóta jogtalan,
értelmetlen. Növeli a bûnözés kockázatát és a terrorveszélyt. Kérjük
a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az
illegális migránsok beáramlását és a kötelezõ betelepítési kvótát,
védje meg Magyarországot és a magyar embereket!

Felhatalmazza a polgármestert a határozat megküldésére a területileg
illetékes országgyûlési képviselõ részére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az egészségügyi, valamint a szociális alapszolgáltatások fejlesztése pályázatok
segítségével

Vig Szilárd polgármester: A Nemzetgazdasági Minisztérium Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése, valamint egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése címû felhívására Konyár Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani. A
pályázat keretében lehetõség lenne arra, hogy a háziorvosi, fogorvosi rendelõ valamint a
védõnõ tanácsadónõi épületének felújítására sor kerüljön. A pályázatnak köszönhetõen
eszközbeszerzésre is sor kerülne. Az épületek energetikai korszerûsítésének a kivitelezésére is
sor kerülhetne ezen fejlesztések nyomán. A védõnõi épület esetében a burkolat és a nyílászáró
cseréje is esedékessé válik. A pályázati kiírásokkal legfontosabb információk ismertetésére
megkéri Zsuponyó Levente urat, hogy tájékoztassa a Képviselõ-testületet.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Üdvözli a jelenlévõket. A TOP-os pályázatok az
elõzõ ciklusban Észak-alföldi EAOP pályázat néven futott. Adminisztratív változás, hogy
ezen pályázatokat nem papír alapon kell benyújtani. Elektronikus önkormányzati ügyfélkapun
keresztül lesz elbírálva a pályázat. Legfeljebb 20 oldalas mûszaki elõkészítõ dokumentumot
kell megadni az elõre megadott tartalmi, formai követelményeknek megfelelõen. Ennek
ismeretében fognak dönteni, hogy támogatják-e a beruházás elõkészítését és megvalósítását.
A projektelképzelést kidolgozott költségvetéssel nyújtják be. Lakosságszám aránya szerint
kerül kiosztásra a TOP-os forrás. Ez megváltoztatja az elmúlt két évben kialakult gyakorlatot.
Múlthét elején a tervezõ kollégákkal felmérték az egészségügyi intézményeket, a fogorvosi
rendelõt, védõnõi szolgálatot és a háziorvosi rendelõt. Meghallgatták az ott dolgozók
véleményét. Kérték az egészségügyi intézményeket, hogy segítsék munkájukat azzal, hogy
milyen eszközökre van szükségük. Az eszközbeszerzés feldolgozás és összesítés alatt van. A
költségvetésbõl látszik, hogy nagy elvárásokkal nem találkoztak. Elsõsorban hõszigetelési,
burkolatproblémák merültek fel, illetve alapvetõ eszközök hiányoznak. A háziorvosi rendelõ
esetében a régi szolgálati lakás egészségügyi funkciókkal bõvülne.

Vig Szilárd polgármester: Tételesen kimutatásra került, hogy mit szeretnének a felújítás során
véghezvinni, milyen eszközökre van szükségük.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Konyár a TOP-os pályázatban jogosult
pályázatot benyújtani, a támogatási intenzitás során a legkedvezõbb kategóriába kerül.
Jelenleg arról kell dönteniük, hogy támogatják-e a projekt elõkészítését. Ahol lehetõség van
tételes és részletes kiviteli tervezet elékészítésére az egyéb költségeket jelentõs mértékben
csökkentették. Az állami és önkormányzati tulajdonú cégek, erre a megyére már megvannak
az apparátusok.

Vig Szilárd polgármester: A költségtáblázattal kapcsolatban a számokat is érdemes
megemlíteni a fogorvosi rendelõ felújítása során bruttó 10.000.000 Ft-os felújítási költség
jelentkezett. A háziorvosi rendelõ és a védõnõi szolgálat felújítása bruttó 26.000.000 Ft az
eszközbeszerzés összege 10.000.000 Ft. Projekt és közbeszerzési munkálatok összege
4.000.000 Ft. A védõnõi szolgálat és a háziorvosi rendelõ felújításának bruttó összege
40.000.000 Ft.
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Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Az eszközbeszerzés költsége lehet jelentõsebb
összeg.

Vig Szilárd polgármester: Mennyi a maximális pályázat során lehívható összeg? Az
50.000.000 Ft bruttó összegre igényt tarthatnak?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: 10.000.000 Ft-os minimális igényt kell
benyújtani.

Vig Szilárd polgármester: Ez esetben beadhatják az 50.000.000 Ft értékû igényüket.
Kedvezõek a település feltételei ahhoz, hogy a pályázat során minél nagyobb támogatási
intenzitásban részesüljenek Két dolog a meghatározó ebben az esetben, a halmozottan
hátrányos helyzetûek száma magas a településen, illetve az egy fõre esõ iparûzési adóbevétel
alacsony. A meghívott vendégeknek van-e kérdése, véleménye Zsuponyó úrhoz.

Dr. Borbás Emese fogorvos: Beadták az árajánlatot az eszközökre, amit egy fogászati cégtõl
kértek. A pályázat során digitális röntgengépet szeretnének beszerezni. A rendelõben jelenleg
egy 15 éves használtan vásárolt röntgengép áll rendelkezésre. Szeretnének egy sokkal kisebb
sugárzású gépet beszerezni, amely nem röntgenfilmre rögzítené a felvételt, hanem digitálisan.
Külön árajánlat van a röntgengépre és a digitális szenzorra. A röntgengép ára 1.000.000 Ft a
digitális szenzor 1.500.000 Ft-ba kerül. Autokláv készüléket is szeretnének beszerezni. Ezen
eszköz annyiból elõnyös, hogy le vannak fóliázva a lefertõtlenített használt eszközök. Európa
Uniós elõírás, hogy autokláv legyen a fogorvosi rendelõben. Két turbinát szeretnének a
rendelõbe. Jelenleg két beteg között le van fertõtlenítve az eszköz, minden fertõtlenítõ szernek
van hatóideje, ami 5-10 perc közzé tehetõ. Ezt az idõt nem minden esetben tudják megvárni.
Szerencsésebb lenne, ha tudnák cserélni ezt a gépet, egy ilyen eszköz értéke 250.000 Ft. A
pályázat során nem érik el a maximális 6.300.000 Ft-ot, az általa kalkulált összeg 4.700.000
Ft. A pályázat során nem került beírásra az autóbeálló, valamint a váró barátságosabbá tétele,
kisebb televízió felszerelése, a kényelmesebb várakozás érdekében. A váróterem és a rendelõ
klimatizálását szeretnék megvalósítani. A rendelõben egy ablakklíma van felszerelve, amit
otthonról hozott.

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Az általuk benyújtott pályázatnak az alapja, hogy az
önkormányzat hozzájáruljon ahhoz, hogy a szolgálati lakást bevonják a rendelõbe. Emiatt
kérik az önkormányzatot, hogy járuljanak hozzá az átalakítás költségeihez. A Kormányzat
tervei között szerepel, hogy bizonyos gyógyászati dolgokat praxisokba szerveznek ki.
Fizikoterápiát, infúziós kezeléseket a háziorvosi rendelõkben kell megoldani, ehhez van
szükségük egy plusz helyiségre. Az épület vályog szerkezetû, így a kílmával nem volt
gondjuk. Energetikai szempontból amennyiben lehetséges napelemre szeretnének pályázni.
Az épület külsõ részének problémáját polgármester úrnak többször jelezte. Akadálymentes
parkoló, valamint a saját pakolójuk kialakítása is szükséges. A tanácsadó és a rendelõ
viszonylatában az átjárást kellene megoldani. Az eszközbeszerzéssel kapcsolatban van
konkrét idõpont, hogy meddig kell árajánlatot kérniük?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Március 18-ig.

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Minél hamarabb igyekeznek ezen hiányosságot pótolni.

Vig Szilárd polgármester: Doktor úrtól kérdezi, hogy említette a fizikoterápiás helyiség
kialakítását, ez azt célozza, hogy a szolgálati lakást ezen célra alakítassák át?
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Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Igen. A másik szobát kettébontva személyzeti öltözõvé
alakítanák át. A kis szobákból fizikoterápiás és infúziós helyiséget alakítanának ki.

Vig Szilárd polgármester: Részérõl támogatja ezt az ötletet, hogy korszerûsítsék a rendelõt.
Fecske Anikó védõnõnek van-e kérdése a pályázattal kapcsolatban?

Fecske Anikó védõnõ: A legfontosabb dolognak az épület korszerûsítését tartja. Az eszközök
tekintetében pedig, ami belefér a pályázatba.

Vig Szilárd polgármester: Mindhárom rendelõ esetében kellõen megalapozott szakmailag is
az eszközbeszerzés, ami a magas színvonalú, minõségi szolgáltatás nyújtásához
elengedhetetlen. Valamennyi eszközbeszerzés szükséges, valamint az épületek felújítási
munkálatait is el kell végezniük, amit az önkormányzat saját erõforrásából nem tud
megoldani, emiatt szükséges a pályázat benyújtása. Zsuponyó Levente szeretne még
hozzáfûzni valamint az elhangzottakhoz?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A pályázatok benyújtási határideje május 4.

Vig Szilárd polgármester: A pályázati lehetõség február 18-án nyílik meg, célszerû minél
hamarabb benyújtani a pályázatokat.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Nincs keretkimerülés. Kiválasztják azon
projektek körét, amit továbbfejlesztenek. A végleges számokkal és eszközökkel a testület elé
fog kerülni az anyag.

Vig Szilárd polgármester: A testületnek arról kell dönteni-e hogy nyújtanak-e be pályázatot
infrastrukturális fejlesztésre az egészségügyi intézmények vonatkozásában. Van-e a
képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Szükség van önerõre?

Vig Szilárd polgármester: A pályázat 100% támogatottságú.

Nagy Károlyné képviselõ: Önállóan támogatható tevékenységek között szerepel az
étkeztetéshez szükséges konyha kialakítása. Ebbe nem került bele a napközi otthon.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Lakosságszámmal arányosan kerül kiosztásra a
támogatás. Külön tudnak pályázni a közétkeztetéssel kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint BM-es pályázatra is lehetõség nyílik.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A védõnõi szolgálat esetében is lehet a BM
keretei között pályázni.

Vig Szilárd polgármester: Az engedélyes terveket is elkészítették az új konyha esetében. A
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése esetében is van
lehetõségük pályázni.

Megköszöni doktorúr és doktornõ jelenlétét.
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/Dr. Borbás Emese fogorvos és Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos elhagyják a termet./

Vig Szilárd polgármester: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése,
fejlesztése pályázat esetében lehetõségük van a család és gyermekjóléti szolgálat fejlesztésére.
A pályázat vonatkozásában szintén 100%-os a támogatási intenzitásra van lehetõség. A
költségtáblázat tartalmazza a szükséges felújítási munkálatokat és eszközbeszerzést. A projekt
elõkészítési feladatokkal együtt bruttó 14.000.000 Ft összegû felújítási beruházásra lenne
szükség. A felújítási munkálatok indokoltak. A családsegítõ munkatársainak van-e kérdése a
közbeszerzési tanácsadó felé a pályázati feltételekkel kapcsolatban?

Gál István családsegítõ: Számítógép beszerzést belefoglalhatnak-e a pályázatba?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Az alapkoncepció az lenne, hogy az
egészségügyi pályázatok esetében bruttó 40.000.000-50.000.000 Ft-ról lenne szó. A
családsegítõ esetében bruttó 13.500.000 Ft pályázati összegrõl van szó. Bármit bele tudnak
rakni a pályázatba.

Panyik Angéla családgondozó: A családsegítõ pályázat a legkisebb részét képezi az összes
pályázatnak, ennek köszönhetõen nagyobb esélyük van. Jól gondolja?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Minél magasabb az összeg, annál kisebb az
esélye, hogy nyer.

Panyik Angéla családgondozó: Az esélyeiket növeli, hogy egy reális összeget határoztak
meg?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Igen. Reménykednek abban, hogy a költségvetési
fedezet terhére kap az önkormányzat a szennyvízberuházás elszámolására 23.000.000 Ft-ot. A
szennyvíz beruházási pályázat folyamatban van, 100 % támogatási fedezettel. Ezen kívül
szeretnének TOP-os pályázatokból is igényelni. Az egészségügyi pályázat esetében nagy
épülethez kell hozzányúlni, amihez nagy munkagépek szükségesek, ebben az esetben
40.000.000-50.000.000 Ft nagyságrendû pályázati forrásra lesz szükség.
Egészségügyi alapellátásra a megyében jelenleg 668.000.000 Ft áll rendelkezésre. Szociális
alapellátásban 531.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Vig Szilárd polgármester: 2014-2020-as programozási idõn belül áll rendelkezésre ez az
összeg?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Eddig is voltak olyan KEOP-os pályázatok,
amelyekbõl maradt ki felhasználható összeg, ezeket átcsoportosították más pályázati
forrásokba. Megyei jogú városok esetében más pályázati források állnak a rendelkezésre.

Vig Szilárd polgármester: A fent említett összegek a mostani pályázati kiírás során kerül
kiosztásra vagy a 2014-2020-as programozási idõn belül?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A mostani pályázatkiírás során. A BM-es
pályázatok továbbra is élnek.

Vig Szilárd polgármester: Az általuk igényelt 50.000.000 Ft-os összeg a 668.000.000 Ft-hoz
képest elég magasnak tekinthetõ a lélekszámhoz viszonyítva.
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Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A konyha pályázat elõ van készítve, engedéllyel
rendelkezik.

Nagy Károlyné képviselõ: Építési engedély szükséges-e ahhoz, hogy benyújtsák a pályázatot?

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Nem szükséges. A pályázati leírás tartalmazza,
hogy kifizetik az engedélyeztetés költségét.

Panyik Angéla családgondozó: A házi gondozónõknek jelenleg nincs központi helyük. Jegyzõ
asszony felvetette, hogy az õ irodahelyiségükben hozzanak létre egy központ jellegû
helyiséget. Mindenképpen szükség lenne nyílászáró cserére és az akadálymentesítés
kiépítésére.

Vig Szilárd polgármester: Ebben az esetben is indokolttá vált az épület felújítása, mind kívül
mind, pedig belül. Bízik benne, hogy minél nagyobb összeget sikerül lehívniuk a pályázat
során.
A gazdaságfejlesztést és a munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés címû
pályázaton belül lehetõségük van a hidak és utak fejlesztésére, felújítására. Ebben az esetben
sok probléma merült fel. A gáborjáni és a hencidai híd vonatkozásában költségvetés készült.
A két híd felújítási költsége bruttó 30.000.000 Ft-ba kerülne. A támogatás során 100.000.000
Ft-ot lehet minimálisan megigényelni. A megpályázott összeg 25 %-át lehet az
önkormányzati utak felújítására fordítani. Zsuponyó Leventéék felvették a kapcsolatot a
Közútkezelõvel. Vita tárgyát képezi a két híd felújítása, mint önkormányzati tulajdonú út
megy át rajta. Ily módon a 25 % terhére lehetne a két hidat felújítani. A többi összeg
fedezetéül, amire felhasználhatják a maradék összeget, az a 4 és 5 számjegyû utak
helyreállítása lehet, ezen utak a Közútkezelõ tulajdonában vannak. A Sóstói út felújítása
jöhetne szóba. Tudniuk kell, hogy nem õk az a preferált terület, ami indokolttá teszi a közút
felújítását. Konzorcium keretein belül lehet pályázni. A Közútkezelõ és az Önkormányzat
együtt tudnak pályázni. Átadja a szót Zsuponyó Leventének, aki tájékoztatja a jelenlévõket a
híd és az útfelújítással kapcsolatban.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Kettõ TOP-os forrás áll rendelkezésre a hidak
felújítására. Az önkormányzat önállóan nem pályázhat, csak a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.-vel vagy a Magyar Közúttal közösen. A Magyar Közútnak prioritási sorrendje
van arról, hogy a megyében melyek a legrosszabb utak. Ezen a listán Konyár nincs rajta. Az
egyik pályázat célja, hogy elérjék, hogy a nagy teherbírással rendelkezõ tehergépjármûvek ne
használják a község útjait. A másik TOP-os kiírás fenntartott közlekedésfejlesztés
koncepciójába nem passzol, hogy egy nagy teherbírású hidra van szükségük. Konyár
mezõgazdasági település, ahol a gazdálkodók háza maga a telephely, ahol a mezõgazdasági
gépeiket tartják. Az Európa Unió pályázati forrásaiból nem kívánják támogatni, hogy a
településközpontokba nagytömeggel rendelkezõ gépjármûvek számára alkalmas
közlekedéshálózatot hozzanak létre. A szennyvízberuházás esetén problémát jelenthet a nagy
tömeggel rendelkezõ gépjármûvek közlekedése.

Vig Szilárd polgármester: A nagy tömegû gépjármûvek miatt gyorsan amortizálódnak a
település útjai. A konyári gazdák tekintetében a vontatók és egyéb lassú jármûvek
vonatkozásában a gazdák által használt gépek 90 %-a ilyen. Tudomása szerint a forgalmi
engedélyekben 20 tonna feletti össztömeg van meghatározva. A hidakhoz az össztömegre
vonatkozó táblákat helyeztek ki. Megoldható, hogy 20 tonnás korlátozást határozzanak meg
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az egész településre, ami a helyi gazdák esetében problémát vethet fel. A monostorpályiak
kezdeményezték, hogy külön adót vetettek ki azokra, akiknek 20 tonna feletti súllyal
rendelkezõ gépjármûveik vannak, amellyel elõsegítik az utak amortizációját. E két lehetõség
áll fent, hogy az utak gyors amortizációját megakadályozzák.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Ipari területekre van kiírva utak felújításával
kapcsolatos pályázat. Az önkormányzat nem tudja ellenõrizni a tengelynyomást, mivel nincs
nála megfelelõ eszköz annak ellenõrzésére, a korlátozással nem fog elérni semmit az
önkormányzat. A település esetén nem mezõgazdasági utak, hanem kommunális utakról van
szó, ebbõl adódik a probléma, mivel olyan utat szeretne gazdasági célra használni, amely sem
szabály sem pedig cél szerint nem arra való. Uniós és hazai támogatási forrást ne reméljen a
testület, hogy olyan minõségû utakra tud pályázni belterületen, amely gazdasági utaknak is
megfelelõ, ilyen nem lesz. Garanciális javítások esetén, ha be tudja bizottsági szakértõvel
bizonyítani a majdani kivitelezõ, hogy több mint 20 tonnás összsúlyú gépjármû hajtott rá az
útra, akkor nem csinálja meg az út javítását csak az önkormányzat költségén.

Vig Szilárd polgármester: Kérdésként merül fel, ha a község teljes területére 20 tonnás
korlátozó táblát helyeznek ki, hogy kártérítési igényt indíthatnak-e önkormányzatukkal
szemben? Nem tiltják meg, hogy mezõgazdasági tevékenységet végezzenek, de 20 tonna
összsúly alatti jármûvel vegyenek részt a forgalomban.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A gépállomány számára külsõ telephelyet
kellene létrehozni.

Vig Szilárd polgármester: A faluban 8-10 nagygazda van. Mindannyian arra törekszenek,
hogy saját tanyájuk legyen. Az utak megvédése érdekében felelõs döntést kell hozniuk.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A legnagyobb erõforrás a településen a föld, amit
nem tudnak elvinni.

Vig Szilárd polgármester: Szóba jöttek az elkerülõ utak használatai is. Abban az esetben, ha
esõs idõ van, azok az utak fognak tönkremenni.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A kabai cukorbeszállító úthálózat a mai napig
tökéletesen mûködik.

Vig Szilárd polgármester: Egy önkormányzat sincs a megyében, aki leaszfaltozza saját
költségén az utakat, hogy azok járhatóak legyenek.

Nagy Károlyné képviselõ: A településeket összekötõ utak szóba jöhetnek-e ebben a
pályázatban? Hajdúbagosnál és Konyárnál a külterületi rész egy része önkormányzati
tulajdonú. Kb. 3-4 km hosszú útról lenne szó. Sokkal egyszerûbb lenne a Debrecenbe utazás.
Az útszakasz létrehozásával lehetne bõvíteni az autóbusz járatot.

Vig Szilárd polgármester: Külterületi útra nem lehet pályázni.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A két önkormányzat közösen tud lépni az
ügyben.
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Nagy Károlyné képviselõ: A Sóstói úton autóbusz váró építése is célszerû lenne, valamint
kerékpártárolók építése.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Amennyiben Konyár el tudja érni Hajdúbagosnál
a konzorcium megoldást.

Nagy Károlyné képviselõ: Autóbusz nem jár Konyárra a reggeli órákban.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületnek és a jelenlévõknek kérdése,
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság a napirendi
pontot megtárgyalta, javasolja a képviselõ-testület felé elfogadásra. Mivel nem szükséges
önerõ, így javasolja, hogy éljenek a lehetõséggel. Mivel szennyvízberuházás elõtt állnak az
útfelújítás nem javasolt.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Többfordulós eljárásról van szó, ami hosszabb
ideig is elhúzódhat.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

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:

10/2016. (I. 29.) számú Kt. határozat

A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt, Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése, valamint az Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése címû felhívásra pályázatot
nyújt be.
A pályázathoz kapcsolódó költségvetést a melléklet szerint
elfogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elkészítésével,
benyújtásával bízza meg a Régió Terv Kft-t.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a meghívott vendégek részvételét.

/Dr. Kiss Gergely háziorvos, Molnárné Vass Éva fogorvosi asszisztens, Dr. Borbás Emese
fogorvos elhagyják a termet./
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4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Szennyvízberuházás

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testületet a szennyvízberuházással
kapcsolatos megbeszélésrõl, amelyre múlthét szerdán került sor. A Nemzeti Fejlesztési
Programirodában (NEFPI) jártak Budapesten jegyzõ asszonnyal, alpolgármester úrral és
Zsuponyó úrral közösen. Konzorciumi megállapodást kellett aláírnia arra vonatkozóan, hogy
a konzorcium Konyár Község Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Programiroda között
jön létre. Támogatási szerzõdést kell benyújtani a NEFPI-nek. A Nemzeti Fejlesztési
Programiroda jár el a projekt elõkészítésével és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatban. A projektmenedzsmenti feladatokat is a NEFPI látja el. A konzorciumi
megállapodás szerint a Nemzeti Fejlesztési Programirodát hatalmazza fel az önkormányzatuk
a támogatási szerzõdés aláírására, illetve a támogatási kérelem benyújtásával. A támogatási
szerzõdést is õk kötik meg, mivel õk a konzorciumvezetõk. 2-3 hónap múlva köti meg a
támogatási szerzõdést a NRFPI a Kormánnyal, illetve a KEHOP-al. Ezután következik a
kivitelezõk iránti közbeszerzés. A közbeszerzési eljárás várhatóan õszre lebonyolítódik. Balla
Krisztián úr tájékoztatása alapján a szennyvíz beruházással kapcsolatos kivitelezési
munkálatok legkorábban 2017. tavaszán kezdõdhetnek el. Vagyongyarapodás is szóba került.
A szennyvíztisztító telephez vezetõ utat az önkormányzatuk kisajátította. Tervezõ elé viszik,
hogy hol található a településen olyan terület, ahol szennyvíztisztító telepet tudnak létrehozni,
ami nem zavarja a lakosokat. Egy konyári lakos a terület kisajátítás miatt pereskedik az
önkormányzattal.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: Bizonyos szintig lenne jogi szabályozás ameddig
el tud haladni NEFPI. 3-4 hónapon belül lesz egy támogatási szerzõdése Konyárnak. Lesz
benne elõkészítés és kivitelezési szakasz is. Nem két körrõl lesz szó.

Vig Szilárd polgármester: Az elõzõ programban az önerõ a gyakorlatban azt jelentette, hogy a
gerincvezeték csatornahálózatot elvezetik a házak elõtt. Az ingatlanok területére 1 méteren
belül bevezetik a csonkot. Az önerõ összege a támogatás összegének 5-6% lett volna. A
viziközmû társulás által begyûjtött összegbõl biztosították volna ezt az önerõt. A
nyilatkozatot eljuttatták a NEFPI-hez, hogy az önkormányzatnak nincs önerõre forrása.
Valószínûsíthetõ, hogy ezt az önerõt megkapja az önkormányzatuk, errõl határozatuk még
nincs. A viziközmû társulásba fizetett összeget továbbra is célszerû fizetnie a lakosoknak,
mivel a csonkra rákötést költségét ingatlanon belül ebbõl az összegbõl tudják finanszírozni.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben megkapják ezt az összeget a Társulásnak nem
célszerû tovább mûködnie.

Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadó: A szennyvízberuházás átcsúszott erre a
periódusra. Megpróbálják súlyozni a településeket lakosságszám arányosan, Konyár 2016-ra
megkapja a 23.000.000 Ft-os elengedést és a tornatermet.

Vig Szilárd polgármester: A fontossági sorrend élén a konyha áll. A tornaterem beruházást
sem utasítják vissza.

Megköszöni Zsuponyó Levente közbeszerzési tanácsadónak a részvételt.
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2. Tornaterem beruházás

Vig Szilárd polgármester: A tornaterem beruházással kapcsolatban elmondja, hogy
önkormányzatuknak van együttmûködési kötelezettsége. Tüziviz tározó és szennyvíztározót
kell építeniük valamint a közmûfejlesztést is végre kell hajtaniuk. Árajánlatot kért három
cégtõl, a Hadházi-Bau Kft.-tõl, Sápi Csaba egyéni vállalkozótól valamint Generálép-3 Kft.-
tõl. Az NSK becsült értéke 12.000.000 Ft+Áfa összeg volt. Sápi Csaba egyéni vállalkozó
ajánlata 18.000.000 Ft körüli összeg volt. A Generálép-3 Kft. 18.000.000 Ft feletti árajánlatot
tett. A legkedvezõbb árajánlatot a Hadházi-Bau Kft. tette 15.000.000 Ft-tal. A gázbekötést a
használatba vételi eljárás megindításának napjáig kell elvégezniük. A vízbekötés jelenleg
zajlik a területen. Az együttmûködési megállapodásban a BM létrehozott egy alapot azon
önkormányzatok megsegítésére, akiknek nincs önereje a feladatok végrehajtására. A tüziviz
tározó és a szennyvíztározó megépítéséhez 12.000.000 Ft-ot kértek. Az együttmûködési
megállapodás tartalmazza a tüziviz és a szennyvíztározó megépítésének feltételeit, tehát a
12.000.000 Ft körüli összeget megkapják. Amennyiben a BM nem adja meg ezt az összeget,
újra tárgyalják, hogy honnan szerezzék be ezt az összeget. Nincs több elõterjeszteni valója a
különfélékben. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak különféléje?

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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