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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyáron 2016. február 4-én 18.00 órától a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár,
Kurucz Albert Falumúzeum Nagytermében megtartott Konyár Község
Önkormányzat Képviselõ-testülete által megtartott Közmeghallgatásról,
Falugyûlésrõl.

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívott vendégek: Dr. Tóth Ferenc alezredes, Berettyóújfalu Város Rendõrkapitánya
Szabó István alezredes, Derecskei Rendõrõrs parancsnoka

Jelen van: Körülbelül 200 fõ konyári lakos

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az önkormányzati
képviselõ-testület tagjait és a meghívott vendégeket, intézményvezetõket valamint Dr. Tóth
Ferenc alezredes urat, Berettyóújfalu Város Rendõrkapitányát és Szabó István alezredes urat,
a derecskei õrsparancsnokot. A falugyûlés legfontosabb témakörei közzé tartozik az
önkormányzatuk gazdálkodásával kapcsolatos információk közreadása, valamint a tavalyi
falugyûlés óta tapasztalható fejlesztések, amelyek a pályázati lehetõségek kihasználásával
valósultak meg. Belügyminisztériumi és más forrásokból többek között állami normatíva
igénylését követõen került sor ezen fejlesztésekre.

2015. január 1-tõl megszûnt a közös önkormányzati hivatal, így önkormányzatuk önállóan
mûködik tovább. A Polgármesteri Hivatal létszáma jelenleg 5 fõbõl áll. Jegyzõ,
településüzemeltetési ügyintézõ, adóügyi ügyintézõ, szociális ügyintézõ és a titkársági
ügyintézõ. A pénzügyi vezetõi feladatokat egy külsõs cégre bízták, a Go-Tax Kft-re, az õ
munkájukat segíti egy pénzügyi ügyintézõ. A Mûvelõdési Házban 3 fõt foglalkoztatnak. Az
óvodában 11 fõt. Az óvoda szeptember 1-tõl önállóan, Konyári Óvoda néven mûködik
tovább. Az önkormányzati dolgozók létszáma 14 fõ. Önkormányzati dolgozók, védõnõ,
családsegítõ, családgondozó a konyhán dolgozó 2 fõ illetve 4 fõ házi gondozó, karbantartók
és a takarító.

2015 szeptemberétõl a Konyári Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat önállóan mûködik
tovább. Önkormányzatuk a szolgálat keretében látja el ezt a feladatot. 2 fõt foglalkoztatnak 1
fõ családsegítõt és 1 fõ családgondozót.
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25 évvel ezelõtt lehetetlennek tûnt a munkahelyek létesítése. Mint közfoglalkoztató, a
munkanélküli személyek foglalkoztatását is el kell látniuk. Az új településvezetés felállása
után a fõbb kitûzésük az volt, hogy az eddigi értelmetlen munkavégzés után, hasznos munkát
végeztessenek a közfoglalkoztatottak nagy részével. Önkormányzatuknak 22 hektár területe
van. Ennek a területnek nagy része haszonbérlet formájában lett kiadva a konyári gazdáknak.
A 2015. évben 2,8 hektáron szabadföldi növénytermesztést folytattak a START
mezõgazdasági mintaprogram keretében, melyet a Belügyminisztérium 2015. március 13-án
hagyott jóvá. A mezõgazdasági START mintaprogram keretében a közfoglalkoztatottak
fóliázást és szabadföldi növénytermesztést folytattak.

A Debreceni utca végén található 012. helyrajzi számú alatt 11,6 ha területbõl, 2,8 hektáron
valósították meg a szabadföldi növénytermesztést. Burgonyát, fûszerpaprikát, hagymát
valamint cirkot termeltek, emiatt fontos volt, hogy a növény megfelelõ fejlõdéséhez
biztosítsák a vizet. Kutakat fúrtak és szükség volt medence létesítésére is, így megoldódott a
terület öntözése. A földterületen 2 db szerszámos és pihenõ fóliák találhatóak. A fóliasátras
növénytermesztés két egymástól távol esõ területen valósult meg. Az egyik az Ady Endre
utcán található, melyet a Molnár család ingyenes használatba adta az önkormányzatuknak.
Szeretne köszönetet mondani Molnár Attila úrnak és a családja többi tagjának, hogy ingyen az
önkormányzat használatába adták a területet. Az Ady Endre utcai fóliában paprikát
termesztettek. A Csillagváros utcai fóliasátorban paradicsomtermesztést folytattak. Burgonyát
1 ha területen, 0,5 hektáron hagymát, 0,3 hektáron cirkot termesztettek. Mikro szórófejes
öntözéssel oldották meg a növények vízzel való ellátását. A megtermelt növények
termesztését jó eredménnyel vitték véghez. Az Ady Endre utcai területen káposztát is
termeltek, amelybõl a szociálisan rászorulók is részesültek. A fûszerpaprikához hasonlóan
csepegtetõrendszerrel biztosították a növény megfelelõ fejlõdését. A hencidai határban
található földterületen 2016. évben 3 ha területen cirkot termesztenek. A seprût jól tudják
értékesíteni. A 2015. évben 2,8 ha területen gazdálkodtak. A bérleti szerzõdések lejártával az
önkormányzati tulajdonban lévõ területeken, ami több mint 20 ha kívánnak
takarmánynövényeket, illetve növénykultúrát termeszteni. A tavalyi évhez hasonlóan 2 ha-on
burgonyát fognak termeszteni, fûszerpaprikát 1 ha-on, valamint terveik szerint hagymát és
dinnyét is termesztenek majd. Takarmánynövények közül tritikálét a temetõ melletti területen,
árpát a hencidai út melletti területen, 2,8 hektáron cirkot, a többi területen napraforgót fognak
termeszteni. A fóliában a tv paprika mellett, kápia paprikát is termesztettek. A tv paprika és az
új hagyma értékesítésre van elõkészítve. A közfoglalkoztatottak végezték a paprikacsumázást.
A hagyma letisztítása után sokkal magasabb bevételre tettek szert, mint pucolatlanul, mely a
DEKO-ba került szállításra. Minden általuk megtermelt növénybõl szociális jelleggel az
általuk rászorultnak vélt személyeknek is juttattak. A vetni való burgonyát a TSZ iroda
pincéjébe csírátlanítják. A közfoglalkoztatottak által elõállított konyári csemege õrölt paprika
a megfelelõ engedélyek beszerzésével került kicsomagolásra.

2015. szeptemberében Hajdúnánáson került sor kiállítás keretein belül a konyári
közfoglalkoztatottak által megtermelt és elõállított termékek bemutatására. Rácz Róbert
kormánymegbízott úr, illetve országgyûlési képviselõk is tiszteletüket tették a kiállításon.
Nagy sikert aratott a konyári stand.

A 2015. évi közfoglalkoztatás keretein belül több program is indult. A tavalyi évben 8
alkalommal került sor a hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatásra, amelyben összesen 81 fõt
foglalkoztattak. Mezõgazdasági képzésben 30 fõ vett részt. A belterületi közutak karbantartási
program 21 fõvel valósult meg. A mezõgazdasági programban 68 fõt foglalkoztattak, ide
tartoztak a fóliasátras, szabadföldi munkások, illetve a biztonsági õrök is. A helyi
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sajátosságokra épülõ program keretein belül 22 fõ foglalkoztatása valósult meg. A seprû és
szõnyegkészítés, szûrrátét és a kerámia alkotta ezt a programelemet. A 2016. évi
közfoglalkoztatás keretein belül a mezõgazdasági programot kívánják tovább folytatni. A
megnövekedett területnek köszönhetõen emelni kívánják a foglalkoztatottak létszámát 68
fõrõl 96 fõre. A rendelkezésre álló 140 millió forint a bérek fedezetéül szolgál. A helyi
sajátosságok programon belül 25 fõvel a szõnyeg és seprûkészítést tovább kívánják vinni. A
belterületi utak karbantartását 15 fõvel kívánják megoldani. Új járdaszakaszokat és a rossz
járdaszakaszok kijavítását tûzték ki célul.

A 2015. évi közfoglalkoztatásában nagy értékû tárgyi eszközök beszerzésére is sor került,
mint például fóliasátor, két motoros permetezõ, vetõmagok. Jelenleg sertés és nyúltenyésztés
is zajlik. A seprûkészítéshez és a szõnyegkészítéshez szükséges eszközöket is vásároltak. A
2016. évi közfoglalkoztatás során 6,5 tonnás pótkocsit, permetezõgépet, burgonyaültetõt,
burgonyakiforgatót szeretnének beszerezni. Az MTZ traktor is hasznos lenne földmûvelés
szempontjából. A szõnyeg és seprûkészítéshez szükséges eszközöket is szeretnének vásárolni.
A szõnyegkészítés esetén a felvetõgép megvásárlása szükséges. Tavalyi évben Konyári
Termelõ- és Szociális Szövetkezetet alakítottak.

2015-ben az Államkincstári támogatás összesen 150.059.000 F volt. Az állami normatíva,
amelyet különbözõ feladatokra kapnak 175.000.000 Ft áttevõdik az önkormányzat, a hivatal
mûködésének támogatására, ami közel 30.000.000 Ft, valamint a településüzemeltetési
feladatok ellátásához 101.000.000 Ft. Ez összetevõdik különbözõ zöldterülettel kapcsolatos
feladatok ellátására, a közparkok ellátására, közutak, köztemetõ karbantartásának ellátásra,
valamint az önkormányzati feladatok támogatására. Bér jellegû kiadás és dologi kiadásból
tevõdik össze a mezõõri járulékhoz kapott állami normatíva. 5.700.000 Ft-ot kaptak a
szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására, a szociális étkeztetésére és a házi
segítségnyújtásra. 29.000.000 Ft-ot kaptak a gyermekétkeztetésre. A nem állami kincstári
finanszírozási bevételeik 208.743.000 Ft. A bevétele az önkormányzatnak 2015. évben
373.803.000 Ft.
Ezzel az összeggel hasonlítják össze a kiadást, amelynek értéke 369.000.000 Ft-ot meghaladó
összeg. A hivataluk és az önkormányzat fenntartásában lévõ intézményeknek a mûködésére
fordított összegbõl tevõdik össze, valamint a kötelezõen ellátandó feladatellátás, köztemetés,
közutak üzemeltetése, szennyvíz gyûjtése, közvilágítás üzemeltetése. A kiadások nagy részét
a közfoglalkoztatási programok fenntartása jelenti. A kiadások további része a gyermek és
felnõtt étkeztetés, szociális segély, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás esetében
felmerülõ bérköltség, valamint a civil szervezetek mûködésének támogatása teszi ki.
Fontosnak tartja kiemelni a civil szervezetek támogatását, mivel szép eredményeket érnek el.

Önkormányzatuk konyári ingatlanokat szerzett. Fontos számukra, hogy az eddigi vagyon
elherdálás, pazarló vagyonvesztés helyett a vagyongyarapodásra helyezzék a hangsúlyt.
A vagyongyarapodás tekintetében kiemelné a Sóstói út 64. szám alatti ingatlan megvásárlását.
Az ingatlan több mint 3200 m2 alapterületû. Erre a területre épülne az új konyha és az éttermi
rész. 2015. május 29-ig kellett beadniuk a pályázatot a szociális és gyermekétkeztetés
feltételeit javító fejlesztések támogatására. Országos szinten 1 milliárd forint állt
rendelkezésre. A konyha tervezett költsége 140 millió forint volt. Továbbra is pályáznak új
konyhára. Olyan fórumokon ahol polgármesterek, illetve felsõbb döntéshozók üléseznek, ott
is hangoztatja, hogy számukra fontos egy új konyha építése. Az általuk megtermelt javakat
saját konyhán szeretnék feldolgozni. Településük adóerõ képesség szempontjából rosszul áll.
Mivel elég sok a halmozottan hátrányos helyzetû a településen, amennyiben óvoda pályázatra
nyílik lehetõség nagy eséllyel számíthatnak arra, hogy a legnagyobb támogatási intenzitással
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fogják a pályázatot megnyerni. Egy nagyobb beruházás esetén 90-95 %-os támogatási
intenzitással lehet számolni.

A Csillagváros utca 7. szám alatti ingatlannal kapcsolatban köszönetet szeretne mondani a
Varga-családnak, mivel ajándékozás útján került az önkormányzatuk tulajdonába.
Lehetõségük van tájházra pályázni, aminek köszönhetõen rendbe hoznák az épületet kívül és
belül. A tetõszerkezetet új náddal látnák el, az ingatlan körbekerítését hagyományos módon
fával oldanák meg. A pályázat gátja, hogy az ingatlan nem 100 %-ban képezi az
önkormányzat tulajdonát.
Távlati tervei között szerepel, hogy az Akác utca – Gáborjáni utca sarkában lévõ telken, ami
szintén az önkormányzatuk tulajdonát képezi, akácfát ültessenek.
A Gáborjáni utca – Mély utca sarkán lévõ telek is szintén az önkormányzatuk tulajdonában
van.
A volt TSZ iroda területe önkormányzati tulajdonban van. Az ingatlant nagy részben
Belügyminisztériumi forrásból, 7 millió forintért sikerült megvásárolniuk. Az épület
karbantartására nagy hangsúlyt fektettek. Az épületet kívül-belül kifestették, javítási
munkálatokat végeztek. Megvalósult az elektromos áramfejlesztés is. Az épület a konyári
közfoglalkoztatottak kézmûves mûhelyeként üzemel, ennek keretében szõnyegkészítés,
seprûkötés, kerámiakészítés zajlik. A kerámiakészítést a közfoglalkoztatási program
idõszakának közepétõl kezdték el, itt szeretné megköszönni Dobrovitz Ágnesnek, valamint
Kiss Tamásnak a betanulásban való segédkezésüket. A szûrrátét esetén Góz Irmuska néninek
szeretne köszönetet mondani segítségért. A közfoglalkoztatottak tevékenységét Debrecenben
a XVI. Élõ Népmûvészet kiállításon is elismerték. A költséghatékonyság szempontját
figyelembe véve fatüzelésre tértek át, vegyes tüzelésû kazán alkalmazásával. Az ingatlanon
több gyümölcsfa is található. Az ingatlanon nyúl és sertéstenyésztés is zajlik. 5 anyakocától
57 db kismalacuk van jelenleg.

Az „Értõl az Oceánig közösségi közlekedésfejlesztés” címû projektbõl sajnálatos módon
Konyár község kimaradt. Önkormányzatuk megkereste a MÁV területi igazgatóságát.
Sajnálatukat fejezték ki, hogy Konyár nem vett részt a Debrecen - Nagykereki vasútvonalon
véghez vitt fejlesztésben. A konyári vasútállomás Konyár és Debrecen között naponta 100-
300 fõs utasforgalmat generál. Levélben jelezték a MÁV felé, hogy önkormányzatuk minden
anyagi segítséget megad a peronépítés megvalósulásához.

Az árkok betonlapokkal történõ kibélelésére is sor került településükön. A kátyúk aszfalttal
történõ feltöltése is megvalósult. A Vágóhíd és az Ady Endre utcán élõk tapasztalhatták, hogy
az utakat járhatóvá tették. Minden utcában sor került a járdák javítására, új járdaszakasz
megépítésére.

A közeljövõ legfontosabb beruházása a „B” típusú tornaterem építése, amely a volt
kézilabdapálya hátsó részén épülne meg. Kiemelt kormányberuházás részét képezi a szóban
forgó projekt. Összköltsége bruttó 370 millió forint. A Nemzeti Sportközpontok a Beruházási,
Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel közösen bonyolítják le a
kivitelezõk kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat. Az ajánlattevõk ajánlatainak
bontása zajlik jelenleg. Elõreláthatólag tavasszal kezdõdnek meg a tényleges kivitelezési
munkálatok. Az NSK vezetõivel aláírta az együttmûködési megállapodást, amely tartalmazza
a felek kötelezettségeit és feladatait. Önkormányzatuknak szennyvíz és tûzivíz tározót kell
építenie, valamint közmûfejlesztést kell végrehajtania. Az NSK becslése szerint
önkormányzatuknak kellett volna egy 12 millió Ft+Áfa költségen a szennyvíz és tûzivíz
tározót megépítenie. Miután jelezték, hogy erre nincs elég keretük, az együttmûködési
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megállapodásba belekerült, hogy a tûzivíz és szennyvíztározó önkormányzat általi építésének
feltétele, hogy megkapják a 12 millió forintot. Nagy esélyük van arra, hogy megkapják ezt az
összeget. Minimális összeggel hozzá kell járulniuk a 12 millió forinthoz. Tavasszal várhatóan
elindul a kivitelezés. A kézilabdapálya hátsó részén található aszfaltpályát el kellett
bontaniuk. Régészeti feltárásokat folytattak az említett területen, amely során elõzetes
régészeti dokumentáció került kiállításra.

2014. év folyamán jogszerûtlen közbeszerzés zajlott le a szennyvízberuházásban. 2014.
tavaszán a Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztály nem támogatott tanúsítványt bocsátott ki.
Jogszerûtlen dolgokat észlelt a kivitelezõt kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
folyamatában, aminek következtében kiállította a nem támogatott tanúsítványt. Aminek az
eredménye az lett, hogy nem volt lehívható a projekt összege 868 millió forint. Jogszerûtlen
közbeszerzés miatt 2014. decemberében felbontották a közbeszerzési céggel a szerzõdést.
2015. januárban elindítottak egy jogszerû közbeszerzési eljárást. Az új közbeszerzési eljárást
lefolytató céggel sikerült 2015. áprilisában beszerezniük a támogatói tanúsítványt. 8
ajánlattevõ volt, 6 cég nem megfelelõ ajánlatot nyújtott be, további hiánypótlásra kellett, hogy
sor kerüljön. 2015. decemberében szennyvíztisztító teleppel kellett volna rendelkezniük. 6
hónapos próbaüzemmel együtt 17 hónap a megépítés szakasza. A 6 ajánlattevõ nem megfelelõ
hiánypótlása miatt további hónapokkal csúszott volna a kivitelezés. A beruházás költségei
jelentõsen megemelkedtek a kivitelezés csúszása miatt. A projekt 200 millió forinttal többe
került volna, emiatt összköltségnövelõ kérelemmel fordultak a Kormányhoz, amelyet az nem
hagyott jóvá. A kivitelezõ július 6-i határidõvel vállalta, hogy a kivitelezést decemberig
lebonyolítja. Június 24-én a 14-21/2015. Kormányrendelettel a Kormány a projekt támogatási
szerzõdésének az elállással történõ felmondásáról döntött. A Kormány arra hivatkozott, hogy
a támogatási szerzõdést 2013. április 5-én írta alá az Önkormányzat, az akkori közremûködõ
szervezettel a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központtal. A Környezet és Energia
Operatív Programokért felelõs államtitkárság vezetõje, Nemcsók államtitkár úr arra
hivatkozott, hogy a támogatási szerzõdés megkötését követõ 12 hónapon belül a projekt
megvalósítására ígért támogatási összeg legalább 10 %-ának a felhasználását kellett volna
igazolniuk. A támogatói tanúsítvány hiányában nem lehetett lehívni a projekt összeget. A
másik pont, amire hivatkozott, a harmadik féltõl megvásárolandó áruk-szolgáltatások
értékének legalább 50 %-át kellett volna a szerzõdéshez. Ez a két pont nem valósult meg. 867
millió forint nettó beruházás lesz. A Nemzeti Fejlesztési Programirodánál Varga Krisztián
szakmai vezetõ úrral, jegyzõnõ, alpolgármester úr és jómaga vett részt egy megbeszélésen
Budapesten. Konzorciumi partnerség formájában fogják lebonyolítani az új
szennyvízberuházás közbeszerzési eljárásait. A megbeszélésen szó esett arról, hogy a Fidic
mérnök kiválasztását végzik, illetve projektmenedzsmenti feladatokat látnak el. Március
végén várható a konzorciumi szerzõdés megkötése. Önkormányzatuk nyilatkozatot adott be,
hogy az önerõ biztosítására nincs forrása a településnek. Kormányi döntés szükséges a
támogatás mértékérõl. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a csonkot a gerincvezetéktõl a
telekhatárig vezetnék a beruházás keretében, amennyiben a nyilatkozatukat elfogadva
önkormányzatuknak nem kell önerõt biztosítania a projekthez. A konzorciumi szerzõdés
aláírása után közbeszerzési eljárás lebonyolítására kerül sor, ami várhatóan õsszel történik
meg. Az õszi idõpontot sok minden befolyásolhatja többek között, az ajánlattevõk számra. A
NEFPI tájékoztatása szerint 2017. tavaszán kezdõdik meg a beruházás. Céljuk, hogy a tisztító
telepet a lakosság mindennapi életét nem zavaró helyen helyezzék el.

Az ÖNHIKI önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ települések támogatására szolgál.
Az új településvezetés fennállása óta 9.100.000 Ft támogatás került átutalásra
Önkormányzatuknak. Szociális tüzelõanyag támogatás címén 3.082.000 Ft-ban részesültek.
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Gépjármûbeszerzésre is sor került. Az Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán
Suzuki Vitara gépjármû beszerzésére 5 millió forintot kapott önkormányzatuk, amelyhez az
Áfa összegét a korábbi Toyota kisbusz értékesítésébõl fedezték. A Toyota kisbuszt 3.700.000
Ft-ért sikerült értékesíteniük. Az MVH-nak köszönhetõen a Pávakör részére, mint közhasznú
egyesület Volkswagen kisbuszt vásároltak 13 millió Ft értékben.

Településük Székelyhíddal kötött testvér települési megállapodást. A múlthéten
megrendezésre került egy disznótoros találkozó, amely pályázati forrásból valósult meg. A
pályázat célja a kulturális örökség ápolása és a civil szervezetek együttmûködése.

A Kultúra napja alkalmából a Szépkorúak Klubjának nevében, Erdõhátiné Vili néni vette át az
elismerést. Megköszöni a segítségnyújtásukat.

Járási mesemondó versenyre is sor került a településen. A tavalyi évben megrendezett majális
és a falunap is jó hangulatban telt. Október 23-án ünnepi futóversenyre került sor Gulyás
János szervezésével.

A KMB iroda felújítására is sor került. Az irodába számítógép, új bútorzatok beszerzése
történt. A településvezetés szerint amennyiben a rendõrségtõl elvárják a magas színvonalú
munkavégzést, akkor a feltételrendszert is biztosítsák számukra. A padlóra új burkolat került.
A gázfûtést is biztosították.

Kamerarendszer került kiépítésre a Derecske felõl érkezõ és a Sóstó felé vezetõ út végére,
valamint a Rákóczi utca végére a Hencidai híd elõtt, a Bagosi út végére valamint a Gáborjáni
utca végére. A kamerarendszer kiépítése a közbiztonság erõsítését szolgálja.

A közbiztonság erõsítését célozza az a képviselõ-testületi határozat is, amely 5.000-30.000 Ft-
ig terjedõen a bûncselekmény elkövetésének súlyától, információt szolgáltat a rendõrség
számára, amely a nyomra vezetést segíti. A nyomravezetõi díj kifizetéséhez szükség van a
rendõrkapitányság vezetõjének jóváhagyására.

A jelenlegi konyhával kapcsolatban az építész és a statikus is olyan álláspontot képvisel, hogy
a felújítási munkálatokra olyan költséget határozott meg, amelyet felelõs településvezetõként
nem tudott elfogadni. Szakemberek szerint olyan nagy értékû beruházásra lenne szükség,
amely a jelenlegi konyha állapotában ésszerûtlen lenne. Céljuk, hogy a konyha beruházást
megvalósítsák a településen. Óvodát is szeretnének ugyanazon a teleken építeni.

A beszámolója végén szeretné elmondani, hogy az õ szemében azok az õsz hajú emberek a
rászorulóak elsõsorban, akik egész életükben tisztességgel, becsülettel felnevelték
gyermekeiket és Konyár hírnevét öregbítve, olyan magatartás mintát mutattak fel, valamint a
községük számára építõ jellegû cselekedeteket hajtottak végre, ami nyomán büszkék lehetnek
az õ munkájukra. Büszkék lehetnek rájuk, hogy tisztességes fiatalokat neveltek fel úgy, hogy
nem kaptak semmilyen lakástámogatási összeget, nem kértek szociális tüzelõanyagot, az
Állam nem biztosított ingyenes gyermekétkeztetést gyermekeiknek. Ezen körülmények
birtokában saját erejükbõl tudtak házat építeni, étkeztetni gyermekeiket, meleget biztosítani
számukra. Az alapvetõ kötelezettségeket teljesítették ezek az emberek és sajnos még is
szegénysorban élnek. A nézete szerint õk azok az emberek, akik jogosultak és méltóak arra,
hogy bármilyen jellegû szociális támogatást kapjanak. Meg kell becsülniük ezeket az
embereket. A mostani gyermeket nevelõ szülõknek méltó példát mutatnak.

http://www.pdfdesk.com


Ennyit szeretett volna elmondani a tavalyi év eredményességérõl és az idei év terveirõl. Van-e
a jelenlévõknek kérdése, észrevétele?

Nagy Tamás RNÖ elnökhelyettes: Tisztelettel köszönti az egybegyûlteket. A szociális szénnel
kapcsolatban több roma személy is megkereste. A szénre való jogosultság tekintetében
különbözõ kritériumoknak kellett megfelelniük. Sajnálattal hallotta az emberektõl, hogy volt
aki büntetett elõélete miatt nem részesült támogatásban. A szempontokhoz kellett volna
tartania magát a Szociális Bizottságnak. Egy másik fõ probléma, amellyel a Kisebbségi
Önkormányzatnak is szembesülnie kell az, hogy az emberek rákérdeznek, hogy hová rakják
azt a pénzt, amelyet a Kisebbségi Önkormányzat kap. Költségvetésük van. A Kisebbségi
Önkormányzat hatásköre a roma kulturális hagyomány megõrzése. Mindezt háttérbe szorítva
próbáltak segíteni a tovább tanuló rászoruló gyermekeknek. Ennek keretében 25 fõnek 5.000.-
Ft/fõ támogatást nyújtottak, kirándulni vitték õket. Sajnálatos elhalálozás miatt egyszeri
juttatásban részesítettek egy személyt. Emiatt a Kormányhivatal megrovásban részesítette
õket. A szociális szénnel kapcsolatban kérdezi, amennyiben a kritériumok meg voltak, hogy
történhetett meg az, hogy a büntetett elõéletû is kapott szenet? Volt olyan személy, aki azért
nem adta be a kérelmét, mert büntetett elõéletû volt és így nem jogosult szociális szénre.

Vig Szilárd polgármester: Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Konyári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Gyöngyösi Jenõ úr nem tisztelte meg õket a részvételével. 2015.
november 2-án kelt levelében megfogalmazta, hogy túligénylés esetén a szociális szénrõl
döntõ személyek figyelembe veszik, hogy a kérelmezõ háztartásában élõk betartották-e az
együttélési normákat. Alapvetõ dolognak tartja, hogy a szülõ tisztán tartsa a gyermekét,
garázdaságot ne kövessen el, ne szemeteljen, ne legyen tiszteletlen a felnõttekkel szemben.
Mindezek olyan dolgok, amelyek egy civilizált társadalomban nem kellene, hogy elvárások
legyenek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetõjétõl még nem látta, hogy ezen
normákat felmutatná. Sajnálatos dolognak tartja, hogy egy olyan roma nemzetiségû
önkormányzati tag, aki képviselõ-testületi ülésen megígérte azt, hogy az addig
csendháborítást folytató gyermekével elbeszélget, nem tette meg. A nyáron tett ígéretével
ellentétben a gyermeke decemberben szintén csendháborítást folytatott. Jelen személy
képtelennek mutatkozott arra, hogy gyermekét megnevelje, hogy közterületen ne ordíttassa a
zenét.

Nagy úr kérdésére válaszolva, a képviselõ-testület nem tehet arról, hogy a magát büntetett
elõéletûnek valló személy nem adta be kérelmét. Mindenki számára adott volt a lehetõség,
hogy beadja a kérelmét. A beérkezett 194 kérelembõl 180 helyre juttattak tüzelõt. Jogszerûen
lettek elutasítva a kérelmek. Egy helyrajzi számon lévõ háztartásból többen is benyújtották a
kérelmüket, ezt a jogszabály tiltotta. Volt olyan kérelmezõ, aki nem a településen élt vagy
nem volt szilárd tüzelésre alkalmas kályhája. Kéri válasza elfogadását.

Nagy Tamás RNÖ elnökhelyettes: Amennyiben a jelenlévõk elfogadják a kérdésre nyújtott
választ, nincs további hozzáfûzni valója. Attól függetlenül, hogy az elnökük nincs jelen, õ
képviseli a romák érdekeit. Az elnök az egészségügyi állapotára hivatkozva nem tudott
eljönni. Megköszöni a szót.

Balogh Gyula konyári lakos: A jelenlegi roma elnököt le kell váltani.

Papp Ferenc konyári lakos: Polgármester úrtól kérdezi, hogy a Kossuth utcán mikor lesz kész
az utca? A háza elõtt 30 méteres szakaszon megáll a víz, a járda meg van süllyedve. A
Polgármesteri Hivatal dolgozói kimentek és felmérték a helyzetet, amely során azt mondták
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neki, hogy ki kell vágniuk az elõtte lévõ szilvafákat. Úgy gondolja, hogy az a megoldás, ha az
érintett szakaszon vízelvezetõ csatornát hoznak létre.
Konyár és Derecske közötti útszakaszt is megemlítené, a korábbi településvezetés azt ígérte,
hogy Derecskérõl kihozzák Konyárig a kövesutat. Mikor valósul ez meg?
Polgármester úr említette, hogy készült egy terv, amely összeköti Konyárt és Hajdúbagost. Ez
a terv, dokumentációval rendelkezik? Van-e ennek reális alapja, mikor lesz ebbõl valami?
Tóth úrtól kérdezi, hogy Konyáron jelenleg milyen a közbiztonság? A településen elég sok a
bûnözõ. Éjszaka is járõrözni kell.

Vig Szilárd polgármester: A ház elõtti járdaszakaszt megelõzte az út lezárása, amelyet nem õk
rendeltek el. Megvizsgálják, hogy milyen következményekkel járna a jármûforgalom
újraindítása. A járda csúszásmentességét a helyi rendelet szabályozza. A lakosság feladata a
járda csúszásmentességének biztosítása. Tudomása szerint a tujafák kivágását nem
engedélyezte Papp Ferenc úr. Igyekeznek a felmerült problémát megoldani.
A Derecske Konyár közötti útszakasszal kapcsolatban elmondja, hogy elkezdõdött az
útszakasz építése. Nincs információja arról, hogy pályázat keretében sor kerülne az útszakasz
építésére. Az említett útszakasz a Közút tulajdonában van így nem az Önkormányzat
hatáskörébe tartozik. A bagosi út helyreállítását pályázati úton tudják megoldani. A jelenleg
kiírt pályázat alapján legalább 100 millió Ft összegért kell pályázni, összesen 1,6 milliárd
kerül kiosztásra. Közút és önkormányzat konzorciumban lehet pályázni. A Közút dönti el,
hogy mely települések részesüljenek a pályázatból. A 4. és 5. számú út a Közút tulajdonában
van, ezen utaknál sokkal rosszabb közutak is vannak más településeken. Hajdúbagosnak nem
érdeke az út megépítése. Átadja a szót Dr. Tóth Ferencnek.

Dr. Tóth Ferenc alezredes: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselõ-testület. A kérdésre
válaszolva Konyáron a közbiztonságot jónak ítéli meg. Megköszöni az önkormányzatnak a
körzeti megbízotti iroda felújítását. Véleménye szerint az az épület emberi tartózkodásra
alkalmatlan volt, a felújítás után használhatóvá vált. A közbiztonsággal kapcsolatban
elmondja, hogy 2012-ben 150 db, 2014. évben 69 db és 2015-ben 82 db bûncselekményt
regisztráltak a településen. Pozitívnak tartja, hogy a bûncselekményi struktúra megváltozott.
Korábban az összbûncselekények számának felét vagyonelleni bûncselekmények tették ki, a
tavalyi évben ezen bûncselekmények száma 26 db volt. Nagyon sok az erõszakos, garázda
jellegû cselekmény. Magas a közterületen elkövetett bûncselekmények száma. Amikor a
Rendõr-kapitányságra kinevezésre került illetékességi területükön 2.300 és 2.500
bûncselekményt regisztráltak. Ez a szám a tavalyi évben az 1.600-at nem érte el. 2015. július
1-tõl változás következett be a Rendõr-kapitányság életében, nõtt a területük. Július óta 7
további település tartozik hozzájuk, Hosszúpályi és Létavértes térsége. Hajdú-Bihar megye 82
településébõl, 38 települést a Berettyóújfalui Rendõrkapitányság felügyeli. Sok mindennek
köszönhetõ a közbiztonság javulása, többek között a rendõri jelenlétnek, a polgárõrségnek és
a közmunkaprogramnak is. Jelentõsen növelték a rendõri létszámot. Megköszöni a
polgárõröknek, akik nagy részt vállaltak a közbiztonság javításában. Továbbra is folytatni
fogják azt a programot, hogy a bûnözõkkel, akik bármilyen szabálysértést követnek el, itt az
elzárással járó szabálysértésekrõl beszél, a törvény maximális szigorával fognak eljárni. A
számadatokban látható, hogy növekedett az õrizetbe vételek száma, az elõzetes letartóztatások
száma is. A felderítési és a nyomozás eredményességi mutatójuk is lényegesen javult országos
szinten a 30. és az 50. hely között mozognak különbözõ mutatókat tekintve. A településen
éjszaka is van állandó rendõri jelenlét. A településen lévõ körzeti megbízottak nagy
tapasztalattal, valamint kiváló hely és személyismerettel rendelkeznek. Maximálisan meg van
elégedve a munkájukkal. A két körzeti megbízotton kívül idegen rendõrökkel is
találkozhatnak a településen élõk, hogy ne érhesse õket az a vád, hogy ismeretségi alapon
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döntenek. Teljesen ismeretlen, más területen szolgálatot végzõ kollégák is rendszeresen
érkeznek a településre, valamint a készenléti rendõrség munkatársai is. A közlekedéssel
kapcsolatban elmondja, hogy a Berettyóújfalui Rendõrkapitányság közlekedésbiztonsági
helyzete összességében jó. Illetékességi területükön a tavalyi évben összesen 4 fõ halt meg.
Két fõút tartozik hozzájuk a 42. és a 47. fõút. Az ártándi határátkelõhely forgalma 800.000
autó ki és 800.000 autó be, ez mind a berettyóújfalui körforgalomnál osztódik el. Ezek miatt
számíthatnak fokozott közlekedési ellenõrzésre, állandó rendõri jelenlétre. Az ellenõrzésnek
nem a pénzbehajtás a célja, hanem hogy senki ne veszítse életét az utakon. Valamennyien
egyetérthetnek abban, hogy minél nagyobb a forgalom dinamikája, annál nagyobb a
súlyosabb fokú sérülés bekövetkeztének a valószínûsége. A kerékpárosok közlekedésével
kapcsolatban elmondja, hogy a személyi sérüléssel járó balesetek okozói között 20 %-ban a
kerékpárosok vannak. 2016. évben a kerékpárosok közlekedésére fognak nagyobb hangsúlyt
fektetni, különösen a láthatóság tekintetében. A gyalogos közlekedés is nagyfokú veszélyt
hordoz magában.

Vig Szilárd polgármester: Felvetették kérdésként, hogy több bûncselekmény megjelent a
sajtóban. Két súlyosabb bûncselekmény történt, mind a kettõ családon belüli erõszaknak
számít. A Sóstói úton történt az egyik, amely nem konyári lakosok között történt. A családon
belüli erõszakot megelõzni nem tudják. A lopások jelentõsen visszaszorultak. Úgy gondolja,
hogy a rendõri jelenlétnek e tekintetben van visszatartó ereje.

Van-e a résztvevõknek kérdése, hozzászólnivalója az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagyné Gurbai Katalin konyári lakos: Szociális szénre adott be kérelmet. A Képviselõ-
testületi tagok utasították el a kérelmét? Öt gyermeket nevel, 90.000 Ft-ból élnek. A
polgármester úr sem szénnel, sem fával, sem pedig egyszeri segéllyel nem segíti õt. Miért van
ez? Amiért van egy 16 éves gyermeke, aki szabad szájú és a kövesúton közlekedik? Nem lop
és nem is rabol. A férje közfoglalkoztatottként dolgozik, seprût köt, ha kell túlórázik. Miért
nem jogosultak támogatásra?

Vig Szilárd polgármester: Nagyné Gurbai Katalin kapott egy határozatot, amelyben nem a
Képviselõ-testület döntött, hanem jómaga. A határozatban benne található az indokolás.
Jogvesztõ határidõn belül a döntés ellen jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Képviselõ-
testülethez vagy a bírósághoz. Katalin ezzel a jogával nem élt. Mint korábban említette
túligénylés esetén van mód az elutasításra. A gyermekével kapcsolatban elmondja, hogy a
községben nem a legjobb példát mutatja fel. Mint szülõ kötelezettsége, hogy a gyermek
megfelelõ szellemi és erkölcsi fejlõdését biztosítsa. Amennyiben legközelebb sem ért egyet a
döntéssel, megkéri, hogy a megfelelõ szervekhez forduljon a fellebbezésével.

Nagyné Gurbai Katalin konyári lakos: Miért az õ fiát említi? Más gyermeke sem viselkedik
megfelelõen. Amiért a gyermek a kövesúton közlekedik, nem jár számukra szociális szén? A
gyermek 10.000 Ft-os büntetést kapott, amit ledolgozni nem tud. Mi lesz a gyermekével, a
börtönbe jut?

Vig Szilárd polgármester: Aki bûncselekményt követ el elõbb-utóbb börtönbe kerül.

Papp Ferenc konyári lakos: Egy kormányhatározat értelmében 2016. január 1-tõl változtak az
eb tartás szabályai. Rengeteg a kóbor kutya. Ismer olyan háztartást, ahol 5 kutyát tartanak.
Lesz ebben változás? A kutyákat nem kötelezõ elengedi, a pórázon tartást is jogszabály írja
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elõ. Személyes véleménye, hogy az ebeknek adják meg a megfelelõ szabadságot. Megköszöni
a szót.

Vig Szilárd polgármester: A kóbor kutya probléma megszüntetése fontos feladat. Sok személy
nem tartja be az eb tartás szabályait. A probléma jogszabály szerinti megoldása a kutyák
menhelyre szállítása. A kutyákat 6.000 Ft/eb összeg megfizetése után fogadja be a menhely.
A környéken Püspökladányban fogadják be a kóbor ebeket, egy hónapban 5 db ebet. A
befogott kutyák képét kiplakátolják. Amennyiben 10 napon belül nem jelentkezik a gazdája,
az eb menhelyre kerül. Az állatorvos nem altatja el az ebet. A kutya éheztetése állatkínzásnak
minõsül, amennyiben errõl van tudomása, azt a jegyzõ felé jelezzék, mert szabálysértést követ
el. A Kormányhivatal az illetékes ez ügyben. Bizonyítaniuk kell a nem megfelelõ eb tartást,
hogy megfelelõ szankciókkal járjanak el az eb tartás szabályait be nem tartókkal szemben. Az
országos építési szabályzat szerint senki nem kötelezhetõ arra, hogy kerítést építsen, arra
viszont kötelezhetõ, hogy a jószágait a telekhatáron belül tartsa. Akinek bármilyen tudomása
van állatkínzásról vagy az eb nem megfelelõ körülmények között tartásáról, kéri jelezzék a
polgármesteri hivatalban. A kutyák bejelentése önbevalláson alapul, ez alapján vezetik a
nyilvántartást.

Van-e a résztvevõknek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ferenc Pál konyári lakos: A kisebb méretû kukákkal kapcsolatban érdeklõdik. Mikor kapnak
60 literes kukát?

Vig Szilárd polgármester: Néhány héttel ezelõtt körlevél formájában ment ki egy felhívás.
2016-tól van lehetõség 60 és 80 literes gyûjtõedény igénylésére. Egyedülálló személyek
esetén 60 literes. Azon háztartások esetén, ahol két személy lakik 80 literes gyûjtõedény
igénylésre van lehetõség. Az igényeket a településüzemeltetési ügyintézõnél adhatják le. A
Bihari Nonprofit Kft. illetékes személyeihez juttatják el az igényeket. A szolgáltató címkézi
fel a jelenlegi gyûjtõedényeket.

Van-e a jelenlévõknek kérdése, észrevétele?

Ha nincs senkinek kérdése, hozzászólása akkor megköszöni a jelenlévõknek, hogy
jelenlétükkel megtisztelték a közmeghallgatást és a falugyûlést, közmeghallgatást és
falugyûlést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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