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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. február 11-én, csütörtökön
15.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendes nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Csuka Gáborné, Konyári Nótások elnöke
Baloghné Nagy Ilona, Konyári Óvoda intézményvezetõje
Ádomné Fehér Erzsébet, élelmezésvezetõ
Hudák Imre, Konyári Sport Egyesület elnöke
Lukács Péter, Hajdú Spediális Kutató-Mentõ Csoport elnöke
Boros József, Konyári Sasok Polgárõr Egyesület elnöke
Gombos Andrea, Go-Tax Kft. képviselõje
Békés András, Mûvelõdési Ház igazgató

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,
mindenki jelen van.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Konyár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII. 08.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. A közterületek használatának rendjérõl szóló 13/2011. (X. 14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) számú rendeletének módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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5. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményi tanácsába való delegáció
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nek (a továbbiakban: TRV)
üzemeltetésre átadott víziközmûvek használatáért fizetendõ nettó bérleti díj
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. évi munkatervének
elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Különfélék

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

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

11/2016. (II. 11.) számú Kt. határozat

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

1. Konyár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének
elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2015 (VII. 08.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. A közterületek használatának rendjérõl szóló 13/2011. (X. 14.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) számú rendeletének
módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola intézményi tanácsába való delegáció
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nek (a továbbiakban: TRV)
üzemeltetésre átadott víziközmûvek használatáért fizetendõ nettó
bérleti díj
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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7. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. évi
munkatervének elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének elfogadása

Vig Szilárd polgármester: Minden Képviselõ-testületi tag megkapta az elõterjesztést, melyet a
Go-Tax. Kft. képviselõje készített el. Átadja a szót a Go-Tax Kft. képviselõjének Gombos
Andreának.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: A testületi tagok láthatták, hogy a költségvetés
még nem teljes. Még a mai nap folyamán is szembesültek olyanokkal, amiket be kell tervezni.
Kéri a testületet, hogy a költségvetést küldjék vissza átdolgozásra, mert folyamatosan kapják
az anyagokat különféle hozzájárulásokról, illetve egyéb olyan dolgokról amiket már tudnak,
hogy a 2016. évet érinti, csak még nincs róla hivatalosan leírt árajánlat, illetve elfogadott
szerzõdés. A költségvetésben még nem szerepel a közmunkaprogram, ugyanis az még csak
március 3-án fog indulni és az a költségvetés nagy részét fogja kitenni, több mint 100 millió
forintot, de addig amíg nincs aláírt szerzõdés azzal nem számolhatnak. Elõ kell terjeszteni a
testületnek a fõszámokat. Az állami támogatások véglegesek a költségvetésben, ettõl több
állami támogatást csak pályázat útján kaphatnak. Az adóbevételek, illetve azok a mûködési
bevételek, amik bérleti díjból vagy egyéb szolgáltatási díjból kerülnek az önkormányzathoz,
azok szerepelnek a költségvetésben, de úgy gondolja, hogy az a több mint 100 millió forint
nagyon el fogja vinni a költségvetést. Addig amíg a Munkaügyi Központtól nem jön vissza,
hogy konkrétan mennyi összeget kaptak, Polgármester Úr aláírása nem kerül rá, addig nem
tudnak számolni vele. A 2015. évi beszámoló készítése folyamatban van, a maradvánnyal
számolni nem tudnak. Március 16. napjával kell beküldeni az elszámolásokat a Magyar
Államkincstárba és majd ezt követõen tudnak majd a maradvánnyal tervezni és akkor fogják
tisztán látni, hogy mennyi az a maradvány, ami felhasználással terhelt, illetve hogy van-e
szabad pénzmaradvány. Az intézményvezetõk amiket küldtek, illetve a tavalyi évi teljesítés és
a várható bevételek kalkulálása alapján kerültek betervezésre ezek az összegek, amik
tájékoztató jellegûek. Kéri a Képviselõ-testületet mivel nem régóta vannak itt, hogy ha valami
olyat látnak, vagy olyat gondolnak ami elkerülte a figyelmüket akkor azt jelezzék nekik, hogy
kimaradt belõle, mert még át lehet dolgozni. Nagyon sajnálja, de rövid az idõ. Február 5.
napjáig kellett egy pénzforgalmi jelentést leadniuk és február 15-ig pedig a költségvetést.
Nem tud mutatni még tényszámokat a költségvetésbe, de amikor már elfogadásra kerül, akkor
már tényszámoknak kell benne szerepelnie. Lennie kell egy összehasonlítási alapjuknak, hogy
mennyi az, amit ez évben költenek, hogy teljes körû legyen, az amit terveznek és szerepeljen
a költségvetésben.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Õk is a közmunkaprogram
jóváhagyására várnak a Belügyminisztériumtól és nagyon remélik, hogy 1-2 héten belül meg
lesz. Március 15. napjáig kell elfogadniuk a költségvetési rendeletet. Mivel a költségvetést
érinti a civil szervezeteknek nyújtott támogatás is, ezrét ez az alkalom módot és lehetõséget ad

http://www.pdfdesk.com


arra, ami miatt meghívta a civil szervezetek vezetõit, hogy elmondják igényeiket, amelynek
megfelelõen kerül átgondolásra és elfogadásra az egyes szervezeteknek nyújtott támogatás
mértéke. Igyekszenek majd minél nagyobb támogatást nyújtani szervezeteiknek, mert õk is
konyáriak és nagyon sokat tesznek a faluért. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta az Ügy- és
Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Nagy Károlyné képviselõt, hogy mondja el
véleményét, javaslatát.

Nagy Károlyné képviselõ: Az elõkészítõ munkálatokkal egyet ért. A bizottságnak az a
véleménye, hogy az elõterjesztés nem alkalmas arra, hogy költségvetési rendeletet
elfogadjanak. Ezt az elõterjesztés tekintse a testület úgy, mint egy költségvetési tervezetet,
munkaanyagnak. A testületnek még különféle dolgokban kell döntenie, például hogy mennyi
összeggel támogatja a civil szférát. A tervezetben szerepel-e útépítés, járdaépítés? A bértömeg
meg van adva egy összegben, illetve költségvetési szervenként viszont, hogy hány fõ van
foglalkoztatva azt nem találta sehol sem.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Azt majd egy analitikában elfogja juttatni.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem mindegy, hogy esetleg történik- e létszámfejlesztés, volt-e
béremelés valamelyik szférában. A szöveges kiegészítésbe ezeket várta leírva. Tudja, hogy
még most vette át a könyvelést ez a cég és hogy nem ismerik a települést, az elõzményeket.
Idõ kell ahhoz, hogy megismerjék a települést, illetve az egész költségvetést.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a hozzászólást. Ugyan ezt a napirendi pontot
tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Fehér Károlyné képviselõt, hogy
mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Fehér Károlyné képviselõ: A költségvetési tervezetet megvitatta a Pénzügyi Bizottság is, és a
jelenlegi helyzetében nem tudja a Képviselõ-testületnek elfogadásra javasolni. Javasolja a
Képviselõ-testületnek, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a költségvetés elkészítéséhez.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Bármikor megkereshetik a hét folyamán, ha
esetleg valamivel még kiegészítenék a költségvetést, az csak a munkájukat segíti.
Alpolgármester úrral napi kapcsolatban vannak.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a Pénzügyi Bizottság hozzászólását. Mielõtt
meghallgatnák a civil szervezetek vezetõit, elõtte megkéri az óvoda intézményvezetõjét,
Baloghné Nagy Ilonát, hogy tervez-e karbantartási munkálatokat végrehajtatni az óvodán, ami
a költségvetésüket érintené.

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: Nekik a fix állami normatíva
szerepel a költségvetésükben, amit mindenképpen ki kell egészítenie az önkormányzatnak
bizonyos összeggel, mert nem elég a mûködésükhöz. Erre az évre az udvarrendezést tervezte,
mert elég rossz állapotban van az udvaruk, az udvari játékaik. Ennek a fejlesztésére
szeretnének fordítani egy bizonyos összeget, amirõl pontos kimutatása nincs csak
elképzelései.

Vig Szilárd polgármester: Új játékok beszerzését tervezik?
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Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: Igen és a talajrendezést. Van az
óvoda udvarán egy betonozott tér, ami nagyon balesetveszélyes. Azt leszeretnék cserélni
térburkoló lapra, mert a gyerekek elesnek rajta. Többször elõfordult már.

Vig Szilárd polgármester: Szeretne kérni egy költségbecslést, a felsoroltakról. És a
vizesblokk? Tudja, hogy újra lenne szükség, de felújítást nem terveznek?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: Közel 90 gyermek jár az óvodába
és 6 darab kézmosó van. Ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert nem tudnak hova bõvíteni,
akkor az udvarból kellene elvenni és az udvarra is nagy szükség van. Felújítása lehetséges,
mert a víz alig folyik le, visszaszivárog a szennyvíz.

Vig Szilárd polgármester: Karbantartási munkálatokra fognak elkülöníteni egy bizonyos
összeget. Olyan infrastrukturális problémák vannak az óvodában, ami kívánja egy új óvoda
megépítését. Az új óvoda helye már meg is van és a pályázati lehetõségeket igyekszenek majd
kihasználni.

Nagy Károlyné képviselõ: A 8. óvónõ státuszának betöltésére van-e lehetõség vagy majd az új
tanévtõl?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: A pályázat folyamatosan meg van
hirdetve, de nincs olyan pályázó aki megfelelne.

Nagy Károlyné képviselõ: A költségvetésben a 8 óvónõ és a pedagógiai asszisztens bére fog
szerepelni vagy csak a betöltött álláshelyek?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: Nincs 8 fõ óvónõ, egyenlõre 12 fõ
dolgozik az óvodában. 7 fõ óvónõ, 1 fõ pedagógiai asszisztens és 4 fõ dajka. Nem tudja, hogy
be lesz-e tervezve a 8. óvónõ bére.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Be kell tervezniük a 8. óvónõ bérét is.

Vig Szilárd polgármester: És a logopédiai szolgálat?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: A szakszolgálat segítségét veszik
igénybe, mert ingyenesen biztosítanak nekik logopédust. Pszichológus az nincs, mert azt 350
fõ gyermek után tudnák igénybe venni. Utazó pszichológus segítségét lehet igénybe venni, de
nincs ilyen problémás gyerekük, akinek erre segítsége lenne.

Vig Szilárd polgármester: Van-e kérdése a Képviselõ-testületi tagoknak az óvodavezetõ
asszonyhoz? Amennyiben nincs kérdés, köszöni szépen Baloghné Nagy Ilonának a
tájékoztatást.
A másik fõ intézményük a Mûvelõdési Ház. Megkéri az intézmény igazgatóját Békési
Andrást, hogy mondja el milyen tervei vannak erre az évre, ami az önkormányzatot érintené.

Békési András Mûvelõdési Ház igazgató: Köszönt mindenkit. A költségvetéstõl
elvonatkoztatóan szeretné megköszönni mindenkinek a közeli nagy rendezvényükben való
példa értékû együttmûködést. Úgy érzi, hogy a disznótoros rendezvény elérte célját és nagyon
jó visszhangokat kaptak. Ezúton szeretné megköszönni mindenkinek az aktív részvételt és
együttmûködést. Számára ez az igazi közmûvelõdés.
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Ami a költségvetésüket illeti, rengeteg rendezvényükkel bebizonyították már, hogy kicsi a
Mûvelõdési Ház, de ennek sajnos korlátai vannak. Egy ilyen szintû fejlesztés akkor lenne
lehetséges, ha valami nagyon nagy pályázatot írnának ki. Jó lenne ha idén a Mûvelõdési Ház
fejlesztésére is fordítanának. Sárándon több tíz milliókat tudtak lehívni. Ilyenkor az egyik
szeme sír, a másik nevet. Örül olyankor, amikor társintézmények boldogulnak, épülnek,
szépülnek. Örülne õ is, ha letudnák cserélni a nyílászárókat és nem az udvart fûtenék. Örülne,
ha a fûtésen tudnának korszerûsíteni. Napkollektoros pályázatok is vannak kiírva. Nagyon jó
a fekvése az intézménynek, egész nap napsütés éri. Célszerû lenne egy napkollektoros
pályázaton részt venni.
Az éves tervüket a programokhoz illeszkedõen állították össze. Szeretné, ha a tavalyi
érdekeltségnövelõ támogatásukat, ami 1,5 millió forint volt összintézmény szinten az idén is
megtudnák ûberelni. Ebben kiemelten szeretné felhívni a figyelmet a költségvetés
tervezetében az önrész biztosítására.
Tavalyi évben 1,6 millió forint volt a bevételük, jó lenne, ha idén is legalább ennyi lenne.
Ami a személyi állományt illeti, 3 fõállású munkavállaló van vele együtt. 2 fõ kulturális
közfoglalkoztatásban van és még két fõ közfoglalkoztatásban, akik segítik munkájukat. Egy
megbízásos muzeológus dolgozik még az intézményükben. Kerekes István már 10 éve
közfoglalkoztatott náluk és az egész falu érdekét szolgálja. Legyen azaz iskola, óvoda kamera
karbantartása, mindig Kerekes István az akit utolérnek. Nagyon örülne neki, ha valamilyen
formában elérhetnék azt, hogy Kerekes István valamilyen stabil munkaalkalmazásban lenne.
Érdeke a falunak is, hogy egy ilyen szintû szakember itt maradjon, nehogy valaki elcsábítsa,
mert kiváló hangosító. Tudja, hogy a közel jövõben hangosítót is fognak keresni közeli
településen. Jó lenne, ha Kerekes István itt maradna, csak valamilyen formában stabilitást
kellene neki biztosítani. Köszöni szépen, ennyi volt az észrevétele.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Új Mûvelõdési Házat nem tud
ígérni, de azt igen, hogy minden olyan jellegû pályázati lehetõséget kihasználnak, ami
érintheti a Mûvelõdési Ház energiakorszerûsítését, nyílászárók cseréjét. Minden pályázatot
igyekszenek kihasználni majd, akár rendezvények lebonyolítására kiírt pályázatokat is.
A konyha vonatkozásában meghallgatná Ádomné Fehér Erzsébet élelmezésvezetõ igényeit is.

Ádomné Fehér Erzsébet élelmezésvezetõ: Szó volt a napkollektorról. Mivel már az óvodában
van és a konyhán is, valaki megnézte azt, hogy mennyi megtakarítást jelent ez? Vajon
megéri? Kíváncsi lenne rá.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Meg tudják nézni, ha összehasonlítják a számlákat.

Ádomné Fehér Erzsébet élelmezésvezetõ: A napközivel kapcsolatban tudják, hogy a
konyhaterv készen van, de lehetne elõre gondolkozni, amennyiben a pénzügyi keretek ezt
lehetõvé teszik. Például új polcrendszer kiépítése. Úgy is szükség lesz rá. Asztalokat is
cserélni lehetne már. Apránként valamit mindig lehetne venni és akkor egyszerre nem lesz
olyan nagy teher. A lefolyóval vannak még gondok, azt kellene egy kicsit felújítani. Az
ellenõrzések során észlelt hibákat, hiányosságokat azért folyamatosan teljesítik így nincsenek
nagyobb hibák, hiányosságok.

Vig Szilárd polgármester: A csatornahálózat felújítása lenne itt szükséges. Az
eszközbeszerzés tekintetében próbálják beszerezni az eszközöket, meglátják, hogy a
költségvetésben mennyit tudnak erre a célra ráfordítani.
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Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda intézményvezetõje: A napkollektorral kapcsolatosan
elmondja, hogy mióta felszerelték, kevesebb villanyszámlájuk van és 125.000 Ft-ot kaptak
vissza éves szinten.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Megnézik a konyha vonatkozásában, hogy mennyi
a megtakarítás.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen az élelmezésvezetõ tájékoztatását, megpróbálják a
költségvetést az igényeknek megfelelõen összeállítani. Megkéri a Konyári Sasok Polgárõr
Egyesület elnökét, Boros Józsefet, hogy tájékoztassa a Képviselõ-testületet igényeikrõl.

Boros József, a Konyári Sasok Polgárõr Egyesületének elnöke: Szeretné megköszönni, hogy
az idén a költségvetés terhére már 150.000 Ft-ot már biztosítottak az autójuk javítására.
Nagyon kevés pénzbõl gazdálkodnak, de nagyon sok mindenre szükségük lenne, mint például
különbözõ felszerelésekre. 2013. szeptemberében kötelezõvé tették a formaruha beszerzését.
Tavaly sikerült nadrágot venniük, az idén ezt szeretnék folytatni, illetve zubbonyt vásárolni
hozzá. A gépjármûvel kapcsolatban a kiadásaik üzemanyag vásárlás, különbözõ karbantartási
költségek, biztosítás, mûszaki vizsgáztatás. Egyéb költségeik közé sorolható a személyi
biztosítás, irodai eszközök vásárlása, iroda karbantartása, szolgálati kerékpárnál felmerülõ
egyéb költségek, szolgálati telefon költségei, különbözõ rendezvények költségei. Próbálnak
pályázni, de sajnos nagyon kevés pénzbõl kell gazdálkodniuk. Az irodába a Coop bolt
bevezette a gázt, kaptak egy konvektort és ezúton szeretné megköszönni a hivatalnak, hogy a
gázszámla kifizetésében is segítenek. Összegszerûen 2.320.000 Ft lenne.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen az igények felsorolását. Megkéri a Hajdú Speciális
Kutató- és Mentõ Csoport elnökét, Lukács Pétert, hogy mondja el igényüket.

Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató- és Mentõ Csoport elnöke: Tavalyi évben a csapatával
5 tûzesetben avatkoztak be, ahol termõföldeket, bálákat védtek meg, illetve gátolták meg a tûz
tovább terjedését. A csapat lelkesedése nagyon fontos a tüzek megállításában, eloltásában.
Volt több olyan rendezvény, ahol biztosításban részt vettek. Ezt szeretnék tovább folytatni.
Ebben az évben 400.000 Ft-ot szeretne kérni a Képviselõ-testülettõl. Ez részben fedezné a
különbözõ pályázatok önerejét, amivel pályázhatnak eszközfejlesztésre. A csapatnak van egy
olyan víztartálya, amit fel lehet szerelni egy autóra, amivel a külterületi tüzeket
hatékonyabban lehetne oltani, de ehhez nekik szükségük lenne egy szivattyúra, ami körülbelül
200.000 Ft-ba kerül. Fontos számukra a személyek biztosítása, illetve a mindennapi költségek
elszámolásához szüksége lenne a másik 200.000 Ft biztosítására is. Az eszközeiket
minõsíteniük kell, nyomáspróbázzák a tömlõiket, a köteleiket cserélni kell, mert
elhasználódnak. A motorfûrészükre folyamatosan kell, hogy költsenek, mert öreg már. Erre
szeretné kérni a 400.000 Ft-ot és ha megkapják, akkor köszönik szépen.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Átadja a szót a Konyári Sport
Egyesület elnökének, Hudák Imrének.

Hudák Imre, a Konyári Sport Egyesület elnöke: A sportegyesület tagjai nagy változáson
mentek keresztül. A csapat megnyerte a Megye III.-as bajnokságot. Polgármester Úrral és a
csapat tagjaival is úgy döntöttek, hogy elindulnak a Megye II.-es bajnokságán, ami elég sok
költséget vonz maga után. Rengeteg csapatot kellett nevezniük 7, 9, 11, 13, 14, 19 éveseket és
a felnõtteket. Elég nagy költséget jelent ez nekik utazásban, orvosi díjakban és a szövetség
felé a hozzájárulásban. A sport felszereléseket tudják máshonnan biztosítani. Ebben
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szeretnének segítséget kapni az önkormányzattól. TAHO-s pályázaton indultak, amit meg is
nyertek, abból lesz kerítés a sportpályán. Az önkormányzat nagyon sokat segített tavaly, fõleg
a karbantartásban a pálya körül és minden egyéb másban is. 600.000 Ft támogatást szeretne
kérni támogatásként az önkormányzattól. Az öltözõrõl nem szeretne beszélni, mert azt
mindenki tudja, hogy nagyon rossz állapotban van.

Vig Szilárd polgármester: Elég szégyenletes, hogy nincs mosdó az öltözõben, azzal is
tisztában vannak, hogy a tetõszerkezet is elég rossz állapotban van. Pályázat keretein belül
szeretnének új öltözõt építeni oda. Az utazási támogatás mellett, még a téli tüzelésben is
segítenie kell az önkormányzatnak. Köszöni szépen a tájékoztatást és az igénybemutatást.
Megkéri a Konyári Nótások elnökét, Csuka Gábornét, hogy mondja el a civil szervezet
igényét.

Csuka Gáborné, a Konyári Nótások elnöke: Szeretné megköszönni az önkormányzat eddigi
segítségét. Az elõtte szólókhoz képest nagyon szerény lesz. Nem akar kérni, beéri azzal amit
kapnak. Beéri azzal, ha az utazásban segítenek nekik és Békési András továbbra is biztosítja
számukra a próbák idejére a Mûvelõdési Házat. Beéri azzal a kevés kis pénzzel, amit kapnak
és ennek fejében viszont azt tudja ígérni, hogy a rövid életüket megpróbálják boldogabbá
tenni. A konyári emberek mindig úgy mennek el a fellépéseikrõl, hogy fülig ér a szájuk és
mondják, hogy „a jó isten áldjon meg Rózsika”. Ettõl többet õ nem kér, ezután is Konyárért
fognak dolgozni, úgy ahogyan eddig is tették. Nagyon szeretne minél több fiatalt bevonni a
nótások körébe.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a tájékoztatást. Kívánja, hogy sikerrel járjon, hogy
minél több fiatalt be tudjon vonni. Mindenkinek az igénye reális, a valóságtól nem
elrugaszkodott igényeket hallhattak, hanem a civil szervezetek zavartalan mûködéséhez
szükséges akár tárgyi, dologi vagy egyéb más jellegû kiadásokat. Ezeket megértik, csak
ameddig a költségvetésük engedi, annyi támogatást fognak tudni nyújtani. Igyekszenek
mindenkinek segíteni, de korlátozottak a lehetõségeik és ezúton is szeretné megköszönni
minden civil szervezet vezetõinek a munkáját. Büszkék rájuk. Köszöni a részvételt.

/A meghívott vendégek elhagyják a termet./

Vig Szilárd polgármester: Kéri a Go-Tax. Kft. képviselõjét, hogy tervezzenek be a
tornateremhez összeget, itt várnak 12 millió forintos támogatásra a tüzivíz tározóhoz a BM-
tõl, de nem tudják pontosan, hogy mennyit kapnak. A konyha eszközbeszerzésére egy pár
milliót jó lenne betervezniük.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Hogy csinálják? Megnézzék, hogy mennyi a
maradványuk a tavalyi évbõl és majd abból? Mert akkor már kötött maradvány lenne. A
pályázati önrészekhez lett még elkülönítve egy bizonyos összeg.
Egyébként megbeszélhetnek egy napot, akkor kijön és elmondhatják a Képviselõ-testületi
tagok, hogy ki mit szeretne még beépíteni a költségvetésbe.

Nagy Károlyné képviselõ: A házi gondozással kapcsolatban megkérdezi Jegyzõ Asszonyt,
hogy valóban 5 fõre csökkentették az 1 gondozónõre jutó gondozottak számát? Mert Gál
István családsegítõ így tájékoztatta a gondozónõket.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Korábban 9 fõvel számoltak. Bevezették a pontozásos rendszert az
idõsek, rászorulók esetében. Az orvos állít ki egy szakvéleményt, melyen pontozza a
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gondozottakat. Vannak súlyos, valamint kevésbé súlyos esetek és e tekintetben változik a
gondozónõknek az ellátottak száma.

Vig Szilárd polgármester: Megkéri a képviselõket, hogy térjenek vissza a költségvetéshez.
Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Nagy Károlyné képviselõ: Korábbi testületi ülésen is felvetõdött és a fogorvos nõ kérte is a
hivatal udvarán a parkoló hely kialakítását. Személyesen látta, hogy elakadt a gépjármûvével
az udvaron. Az utca felõli bejáratot nem használhatja, mert a Matáv-é és más lehetõsége pedig
nincs, csak a hivatal udvarán keresztül menni. Közmunkaprogram keretében térburkolatot
kellene lehelyezni.
Van, hogy temetések alkalmával rengeteg gépjármû van a temetõnél, nem tudnak beállni. Ott
a parkoló hely, mondva csinált parkoló hely. Zúzott kõvel lelehetne mind a két oldalt szórni.

Major Imre képviselõ: A temetkezési vállalkozó nem csinálja meg?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem, mert az önkormányzaté?

Major Imre képviselõ: A kerítést is megcsinálták.

Erdõháti Béla alpolgármester: A kerítést a közmunkások csinálták meg, a temetkezési
vállalkozó az anyagot biztosította. Szeretné a költségvetésbe beterveztetni az erdõ
visszatelepítését, melyre körülbelül 1 millió forintot kellene fordítani.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Az be lett tervezve.

Erdõháti Béla alpolgármester: Szeretné még beterveztetni a Molnár féle teleknek a
megvásárlását is.

Vig Szilárd polgármester: Úgy tudja, hogy az is be lett tervezve. Van-e még valakinek
költségvetési javaslata?

Nagy Károlyné képviselõ: Jelezte már korábban is, hogy a malomnál vezetõ útnál van egy
nagy kátyú a járda mellett. Ha esõs idõ van, akkor felviszik a sarat a gépjármûvek a járdára.
Ki sem lehet menni, mert ott annyira fel van ázva a talaj, hogy ki sem tudják kerülni az
emberek, csak belemennek. Valamilyen törmelékkel is fel lehetne azt a részt tölteni.

Vig Szilárd polgármester: Ha a Sziget utcát majd szórják kaviccsal, akkor lehet oda is szórni
belõle.

Nagy Károlyné képviselõ: Lehetséges, mert ott sokan járnak el a vasútállomáshoz.

Nagy Csaba képviselõ: Régebben beszéltek a parkoló kiépítésérõl az iskola elõtt. Elég
forgalmas útrészrõl van szó és a gépjármûvek nem tudnak megállni.

Vig Szilárd polgármester: Úgy emlékszik, hogy a hivatal elõtt tervezték a parkoló kiépítését.

Nagy Csaba képviselõ: Oda is. Azt beszélték, hogy elbontják a sárgaiskolánál a kerítést és
parkolót építenek ki.
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Vig Szilárd polgármester: A sárgaiskola a Klik vagyonkezelésében van. Majd velük együtt
kell egyeztetniük.

Nagy Csaba képviselõ: Az a baj, hogy a tanárok sem tudnak parkolni, az útszélén tudnak csak
megállni.

Vig Szilárd polgármester: Akkor ahhoz a településrendezési tervet kellene módosítani.

Gombos Andrea Go-Tax. Kft. képviselõje: Az sokba kerülne, majdnem 2,5 millió forintba.

Vig Szilárd polgármester: Az önkormányzat jelenleg több személlyel is perben áll,
feljelentették az önkormányzatot. A szennyvíztelephez vezetõ útban döntés született, melyet
támad az illetõ, valamint az egyik volt pénzügyi ügyintézõjük, aki elbocsátásra került
november végén. Õ Munkaügyi Bírósághoz fordult, közel 1,8 millió forintot követel.
Valamint a volt családsegítõ ügye, habár onnan még nem érkezett értesítés. Reméli, hogy
ezeket az ügyeket megnyerik, de azért az ilyen kiadásokkal is számolnia kell az
önkormányzatnak.
Az pozitívan érinti a költségvetésüket és országgyûlési képviselõ tájékoztatásaként elmondja,
hogy a szennyvízprojekt vonatkoztatásában a 23 millió forintot nem kell visszafizetniük, már
csak az írásbeli nyilatkozatra várnak. Ha vissza kellett volna fizetniük, akkor nagyon
érzékenyen érintette volna a költségvetést és nem sok mindent tervezhetnének idénre.

Király Imre képviselõ: A hivatal korszerûsítését nem lehet betervezni, nyílászárók cseréjét?

Vig Szilárd polgármester: Elindulnak ebben az ügyben. Van-e még valakinek javaslata?
Mivel nincs több javaslat elmondja, hogy a rendelet tervezetet elkezdték, de az elfogadása
még várat magára. Köszöni szépen Roóné gombos Andrea tájékoztatását.

/ Gombos Andrea a Go-Tax Kft. képviselõje elhagyja a termet./

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII. 08.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Vig Szilárd polgármester: Az SZMSZ felülvizsgálata két okból szükséges. Zombori Judit az
Ügy- és Közrendi Bizottság külsõs tagja lemondott 2015. december 17. napján a tisztségérõl,
melyre azért került sor, mert egyéb elfoglaltsága miatt nem tudja ellátni tisztségbõl eredõ
feladatait. A Magyar Államkincstár által vezetett, közhiteles nyilvántartásba bejegyzett
kormányzati funkciók kódjait érintõen változás következett be 2016. január 1-jei alkalmazási
dátummal. A családsegítés kikerült a nyilvántartásba vett kormányzati funkció kódok közül és
helyébe lépett a család és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció kód. 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: A bizottság javasolja az SZMSZ módosítását az elõterjesztés
mellékletében foglaltak szerint. Elfogadásra javasolja a Képviselõ-testületnek.
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Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Van- e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, javaslata?

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendelet módosítást?

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK
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2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2015. (VII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (a
továbbiakban: SZMSZ) a következõ rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII. 08.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) IV. Fejezet 24. § (4) bekezdés b) pontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

b) Ügy- és Közrendi Bizottság: 3 fõ (3 fõ önkormányzati képviselõ)

2. §

Az SZMSZ IX. fejezetének címe az alábbiak szerint módosul:
„KONYÁRI CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT”

3. §

Az SZMSZ 2. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

4. §

Az SZMSZ 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a kihirdetését követõ 2. napon
hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

Konyár, 2016. február 11.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. február 12.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke

2. számú függelék

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÁLLANDÓ

BIZOTTSÁGOK ELNEVEZÉSE, SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE

ÜGY- ÉS KÖZRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: Nagy Károlyné
Tagjai: Király Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Csaba (önkormányzati képviselõ tag)

SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnöke: Major Imre
Tagjai: Király Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Csaba (önkormányzati képviselõ tag)

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Elnöke: Fehér Károlyné
Tagjai: Major Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Károlyné (önkormányzati képviselõ tag)
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2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

3. számú melléklet

Alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megnevezése

Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási

Tevékenysége

Kormányzati funkció:

korm.funk. megnevezés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemetõ-fenntartás és –mûködtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása,
átrakása
052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás
081071 Üdülõi szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
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3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A közterületek használatának rendjérõl szóló 13/2011. (X. 14.) számú
önkormányzati rendelet módosítása

Vig Szilárd polgármester: Már elõzõ testületi ülésen is szó volt róla, hogy a mozgó árusítás
napi díját, szükségszerûnek tartotta néhány képviselõ, hogy emeljék. Érkezett hozzá is
megkeresés, miszerint a helyi vállalkozók megsínylik azt, hogy a településen megjelennek a
mozgóárusok. Ezért vetõdött fel a díjemelés. 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: A bizottság a díj emelésével egyetért. Javasolja a Képviselõ-
testületnek a rendelet módosítását az elõterjesztés szerint.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye?

Nagy Csaba képviselõ: Azt javasolja, hogy a helyi árusok, vállalkozók versenyképes árat
szabjanak és akkor a külsõsöket vissza lehet szorítani. Ez a véleménye.

Fehér Károlyné képviselõ: Olyan formában kellene a helyi vállalkozókat megvédeni, hogy
bevezetnek egy új adózási formát erre vonatkozóan.

Vig Szilárd polgármester: Nem gondolja, hogy egy új adózási forma megoldaná ezt a
problémát.

Nagy Csaba képviselõ: Úgy gondolja, hogy mozgóárusokra szükség van a településen, mert
vannak hiánydolgok. A piac, az piac.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha új adózási formát akarnak bevezetni, akkor azt csak 2017. évtõl
lehetséges alkalmazni, mert adórendeletek csak november-decemberben lehet alkotni.
Megnézte a mellékletben a tarifákát. Mennyire tudják ezt érvényben tartani? Akinek kint van
közterületen a pótkocsija, munkagépe, mezõgazdasági vontatója az fizet közterület használati
díjat?

Vig Szilárd polgármester: Most mérették fel a településen. Néhány embert soroltak fel, õket
felszólították, be is szállították, talán egy-két helyen maradt kint ugyanúgy a mezõgazdasági
gépe. Ha egész nap kint van továbbra is, akkor azt be lehet hajtani. Építési törmelék egy-két
embernek van kint jelenleg a közterületen.

Nagy Csaba képviselõ: Ez egész évre vonatkozik?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

Nagy Csaba képviselõ: Beszélték, hogyha szezonális munka van, akkor el lehet térni.

Nagy Károlyné képviselõ: Azt nem rögzítették a rendeletben.
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Fehér Károlyné képviselõ: Azt majd az önkormányzat akkor tudja meg, ha lesznek gépei és
nem tud az udvarra bejönni. Addig, amíg az önkormányzat nem tapasztalja meg, addig mindig
is így fog mûködni. Bízik benne, hogy Konyár Község Önkormányzata is eléri ugyanazt,
hogy neki is ugyanilyen szankciói lesznek.

Vig Szilárd polgármester: Több gazda is van a településen és többsége megoldja, hogy ne
legyenek kint a gépei. A rendeletet meg lehet szüntetni, de ha van ilyen rendelet, akkor
mindenkivel be kell tartatni.

Erdõháti Béla alpolgármester: Az önkormányzat a saját területét használná, tehát nem
értelemszerû, hogy az önkormányzat saját magát megadóztassa.

Fehér Károlyné képviselõ: Az önkormányzatnak is sokáig volt kint közterületen a földkupac
az árok szélén.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendelet módosítást?

A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

3/2016. (II.12) számú önkormányzati rendelete

a közterületek használatának rendjérõl szóló

13/2011. (X. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII.08.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1. §

A közterületek használatának rendjérõl szóló 13/2011. (X.14.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) bevezetõ rendelkezés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a közúti közlekedésrõl szóló 1988.
évi I. törvény 36. §-ában továbbá a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. Törvény 38. § (1), valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: KET) 12. § (1) bekezdés b) pontja, a 94/A. § (1 a) bekezdése és a 131.
§ (1 a) bekezdése alapján a közterületek, közhasználatú zöldterületek használatának rendjét az
alábbiakban állapítja meg:”

2. §

A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

Konyár, 2016. február 11.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. február 12.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3/2016. (II.12) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete

2. számú melléklet a 13./2011. (X. 13.) Konyár Község Önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díj mértéke

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló
üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény,
üzleti védõtetõ (elõtetõ,) ernyõszerkezet,
hirdetõ-berendezés (fényreklám), cég és
címtábla m2-enkénti díj tényleges felületre
vonatkozik:

250 Ft/m2/év

2. Árusítófülke, pavilon 400 Ft/m2/hó

3. Transzparensek (felület m2-ben) 50 Ft/m2/nap

4. Pótkocsi, munkagép, mezõgazdasági
vontató

600 Ft/db/nap

5. Teher és áruszállításra szolgáló
gépjármûvek, autóbusz

1000 Ft/db/nap

6. Építési munkával kapcsolatos építõanyag-
és törmelék tárolás, állvány elhelyezés

10 nap után 250,- Ft/m2/nap

7. Mozgóárusítás 1000 Ft/nap
8. Vendéglátó-ipari elõkert 400 Ft/m2/hó

9. Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezése, árukirakodás

200 Ft/m2/év

10. Kiállítás 200 Ft/m2/nap
11. Alkalmi vásár (7. hrsz-ú területen) 300 Ft/m2/nap
12. Alkalmi vásár (271/1. hrsz-ú
területen)

600 Ft/m2/nap

13. Filmforgatás 300 Ft/m2/nap
14. Egyéb: a díj mértékét – a fentiek
figyelembevételével – esetenként kell
megállapítani
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4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) számú rendeletének módosítása

Vig Szilárd polgármester: Lakossági kérelmek érkeztek a hivatalhoz, miszerint sajnos
fogyatékkal élõ gyermeküket napi szinten Debrecenbe kell utaztatniuk ahhoz, hogy
megkapják a megfelelõ oktatást. Az iskolába történõ utaztatáshoz szeretnének pénzbeli
segítséget kérni az önkormányzattól. Eddig a rendelet nem tette lehetõvé, hogy bármilyen
jogcímen juttassanak anyagi segítséget ezeknek az embereknek. Ezt a napirendi pontot
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Fehér Károlyné képviselõt,
hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Fehér Károlyné képviselõ: A bizottság a rendelet módosítással egyetért, javasolja a
Képviselõ-testületnek elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Ugyanezt a napirendi pontot
megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Nagy Károlyné
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Nagy Károlyné képviselõ: A bizottság javasolja a helyi rendelet módosítását, új paragrafussal
történõ kiegészítését. Javasolja a Képviselõ-testületnek elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Szintén megtárgyalta ezt a napirendi
pontot a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major Imre
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Major Imre képviselõ: A rendelet eddig nem adott lehetõséget arra, hogy az ilyen segítséget
kérõ embereket támogassák. A rendelet elfogadásával tudják támogatni ezeket a szülõket.
Javasolja a Képviselõ-testületnek a rendelet elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye?

Nagy Csaba képviselõ: Tudomása szerint van egy autista gyermek is a településen és van egy
aki tolókocsiban van. Rajtuk nem lehet segíteni?

Vig Szilárd polgármester: Õk nem adtak be igényt.

Major Imre képviselõ: Nekik nem merülnek fel plusz költségek az utaztatással.

Nagy Csaba képviselõ: Az autista gyermek járhat továbbra is ebbe az óvodába?

Vig Szilárd polgármester: Az ügy kivizsgálása lezárult, szakvélemény van arról, hogy járhat
ebbe az óvodába. Van-e még kérdése, véleménye a Képviselõ-testületi tagoknak?

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendelet módosítást?
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A Képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2016. (II.12.) számú rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) számú rendelete

módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-
ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. §. (4) bekezdésében, 132. §. (4)
bekezdésének g) pontjában, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének a pontjában meghatározott feladatkörben eljárva,

a Konyár Község Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII.
08.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy-
és Közrendi Bizottság, valamint

a Konyár Község Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII.
08.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben biztosított jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményének kikérésével, valamint:

a Konyár Község Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII.
08.) önkormányzati rendelet 2. mellékletben biztosított jogkörében eljáró Szociális, Kulturális
és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

1.§

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról
szóló 13/2015. (VI.16.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) II. fejezete
7. §-sza a következõ e) ponttal egészül ki:

e) utazási támogatás
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2. §

A Rendelet II. fejezete 12. §-szal egészül ki:

„Utazási támogatás

12. §

(1) A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság önkormányzati segélyt adhat havi
5.000.- Ft. összegben azoknak a beteg gyermekeknek és fiatal felnõtteknek, akiknek
utaztatása tömegközlekedéssel nem megoldható és orvosi igazolás alapján speciális
intézményben való képzésük szükséges.

(2) A támogatás igénybevételéhez az iskolalátogatást havonta igazolni szükséges.”

2. §

A Rendelet 1. számú mellékletének V. pontja az alábbi támogatási formával egészül ki:

„V. Nyilatkozat az igényelni kívánt települési támogatás formájáról

o Rendkívüli települési támogatás megállapítását kérem az alábbi indok alapján:

Ø Létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzet, idõszakosan vagy tartósan

létfenntartási gondok,

Ø Tartós betegség, baleset, orvosi kezelés, várandóság

Ø Elhunyt hozzátartozó eltemettetése,

Ø Elemi kár elhárítása,

Ø Gyermek fogadásának elõkészítése, óvodai iskolai nevelés miatti

többletkiadás,

Ø Nyugdíj, járadék, álláskeresési támogatás vagy egyéb rendszeres pénzellátás

folyósításáig terjedõ ellátatlanság

o Gyógyszertámogatás megállapítását kérem.

o

o Utazási támogatás megállapítását kérem.”
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3. §

A rendelet szakaszszámai a beillesztéshez képest értelemszerûen módosulnak.

Záró rendelkezések

4.§

(1) A rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

Konyár, 2016. február 11.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. február 12.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményi tanácsába való delegáció

Vig Szilárd polgármester: A Nemzeti Köznevelésrõl szóló 2013. 08. 30-i módosítása szerint
minden iskolában mûködtetni kell az intézményi tanácsot. Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény intézményi tanácsába Nagy Istvánné képviselõ asszonyt delegálta. Most egy
alternatív személy kiválasztása szükséges. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Szociális,
Kulturális és Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major Imre képviselõt, hogy
mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Legalkalmasabbnak a
polgármestert látják. Javasolják a Képviselõ-testületnek a polgármester delegálását az
intézményi tanácsba.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. 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 7 igen és 1 tartózkodott szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

12/2016. (II. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete támogatja
a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Intézmény intézményi tanácsába Vig Szilárd
polgármester delegálását.

A Képviselõ-testület felkéri Vig Szilárd polgármestert, hogy a
döntésrõl értesítse a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Intézményt.

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

Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nek (a továbbiakban: TRV)
üzemeltetésre átadott víziközmûvek használatáért fizetendõ nettó bérleti díj

Vig Szilárd polgármester: A TRV Zrt. számára üzemeltetésre átadott rendszerfüggõ és
rendszer független víziközmû eszközök használatáért fizetendõ, 2015. évre vonatkozó nettó
bérleti díj összege ivóvíz szolgáltatás víziközmû eszközei esetében 1.200.000.- Ft. Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

13/2016. (II. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megerõsíti,
hogy a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-nek üzemeltetésre
átadott víziközmûvek használatáért fizetendõ nettó bérleti díj összege
2015. évre vonatkozóan:
-ivóvíz szolgáltatás víziközmû eszközei esetében: 1.200.000.- Ft.

A Képviselõ-testület felkéri Vig Szilárd polgármestert, hogy a
döntésrõl értesítse a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
üzemvezetõjét.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

7. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. évi munkatervének
elfogadása

Vig Szilárd polgármester: Az önkormányzat megalkotta éves munkatervét, mely alapján
tervezhetõek a soron következõ üléseik. Jegyzõ Asszony készítette el a munkatervet. 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: A bizottság javasolja a munkaterv elfogadását, ami egy váz az
egész évi munkájukról, mert nem biztos, hogy az idõpontokat be tudják tartani. Lesznek olyan
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idõpontok, amikor rendkívüli testületi ülést kell összehívni. Javasolja, hogy a munkaterv
végrehajtásáért ne csak a polgármester, hanem a Jegyzõ Asszony is legyen felelõs.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A Képviselõ-testületet a polgármester hívja össze, csak a jegyzõ által
elkészített munkatervhez igazítottan hívja össze a testületet. Õ csak az elkészítéséért felelõs.

Nagy Károlyné képviselõ: A közbiztonság beszámoltatásánál javasolja, hogy Szabó István
õrsparancsnok legyen a beszámoltatott. Javasolja a Képviselõ-testületnek a munkaterv
elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Ugyanezt a napirendi pontot
megtárgyalta a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major
Imre képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Major Imre képviselõ: Jónak találja a munkaterv megalkotását, mert legalább tudják, hogy
mire számíthatnak. Ez csak egy tervezet, fog változni még. Javasolja a munkaterv elfogadását
a Képviselõ-testületnek.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Szintén megtárgyalta ugyanezt a
napirendi pontot a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Fehér Károlyné
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Fehér Károlyné képviselõ: A bizottság javasolja a Képviselõ-testületnek a 2016. évi
munkaterv elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. 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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

14/2016. (II. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat
mellékletét képezõ 2016. évi munkatervet elfogadja.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: értelemszerûen

14/2016. (II. 11.) számú Kt. határozat melléklete
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

22001166.. éévvii

MM UU NN KK AA TT EE RR VV EE

Jóváhagyta Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
a 14/2016. (II.11.) számú Kt. határozatával
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2016. február 11-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Konyár Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megtárgyalása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Ügy-és Közrendi Bizottság és Pénzügyi
Bizottság

2.) Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testület 2016. évi munkatervének elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: az önkormányzat állandó bizottságai

3.) K ü l ö n f é l é k

2016. március 31-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Tájékoztató a Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évi tevékenységérõl
Elõadó: Boros József, az egyesület elnöke
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Tájékoztató a Konyári Sportegyesület 2015. évi tevékenységérõl
Elõadó: Hudák Imre, az egyesület elnöke
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

3.) K ü l ö n f é l é k

2016. április 28-án (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása
A napirendhez kapcsolódóan: könyvvizsgálói jelentés
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Az éves belsõ ellenõrzési jelentés megtárgyalása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Tájékoztató Konyár község közrendjének és közbiztonságának helyzetérõl
Elõadók: Szabó István õrsparancsnok, Pálfi Lajos és Szémán László körzeti
megbízottak

4.) K ü l ö n f é l é k
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2016. május 26-án (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

2.)Tájékoztató a háziorvos tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Kiss Gergely háziorvos
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

3.) Tájékoztató a fogorvos tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Borbás Emese fogorvos
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

4.)K ü l ö n f é l é k

2016. június 30-án (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.)Tájékoztató a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tevékenységérõl, valamint a roma
gyerekek integrációjáról
Elõadó: Tóth Bertalanné tagintézmény-vezetõ
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

2.)Beszámoló a Konyári Óvoda mûködésérõl
Elõadó: Baloghné Nagy Ilona óvodavezetõ
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

3.)A 2016. évi falunapi rendezvény elõzetes tárgyalása
Elõadó: Békési András mûvelõdésszervezõ
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

4.)K ü l ö n f é l é k

2016. augusztus 25-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Konyár Község Önkormányzat 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatató
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) K ü l ö n f é l é k
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2016. szeptember 29-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

2.) Beszámoló a mûvelõdési ház tevékenységérõl, valamint a családi és sportnapról
Elõadó: Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum igazgatója
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

3.) K ü l ö n f é l é k

2016. október 27-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Tájékoztató a védõnõ munkájáról
Elõadó: Fecske Anikó védõnõ
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

2.) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évben végzett tevékenységérõl
Elõadó: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

3.) K ü l ö n f é l é k

2016. november 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel
1.)Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról.

Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.)Falugazdász tájékoztatója
Elõadó: Hutai István falugazdász

3.)Az önkormányzat 2016. évi belsõ ellenõrzési tervének megtárgyalása.
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.)K ü l ö n f é l é k

2016. december 15-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel

1.) Beszámoló a Konyári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat mûködésérõl
Elõadók: Panyik Angéla és Gál István családgondozók
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Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

2.) Tájékoztató az Észak-Bihari Muzeológiai Szakszolgálati társulás 2016. évi
tevékenységérõl, a 2017. évi mûködéssel kapcsolatos döntés.
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
Elõzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

3.) K ü l ö n f é l ék
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8. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs elõterjeszteni valója. Van-e
a Képviselõ-testületi tagoknak különféléje?

Nagy Károlyné képviselõ: Szeretné, ha a következõ testületi ülés idõpontjára zárt ülés
keretében tájékoztatást adna a polgármester, valamint a Szociális, Kulturális és Oktatási
Bizottság, hogy a 2015. évi, átruházott hatáskörben milyen támogatások kerültek kiosztásra.
Ezt az SZMSZ-ük is elõírja, de a korábbi jegyzõktõl hiába kérte. Jó lenne tudni, hogy kik
kaptak támogatást és milyen összegben.
Március 31. napjáig lehet fát kivágni. Jelezte már korábban is, hogy a malom elõtt vannak
olyan fák, amik nagyon meg vannak dõlve. Félõ, hogy vihar esetén kidõlnek, célszerû lenne
azon fák kivágása. A Gáborjáni és Temetõ utca saroknál szintén nagyon meg vannak dõlve a
fák. Ezek nagyon balesetveszélyesek.

Vig Szilárd polgármester: Amelyik fáknak a kivágása veszélyesebb azt is igyekszenek
kivágni. Megfogják nézni ezeket a fákat.

Nagy Csaba képviselõ: Derecske és Konyár között mikor fogja felfesteni a Közút a felezõ
vonalat?

Vig Szilárd polgármester: Megkérdezik a Közúttól.
Nem tudják a Képviselõ-testületi tagok, hogy mikor lett lezárva a Kossuth utca és hogy miért?

Nagy Károlyné képviselõ: Úgy emlékszik, hogy még az arra lakók is kérték a lezárást.
Annyira keskeny ott az út, hogy akárhányszor elment ott egy autó esõs idõben, akkor teljesen
összecsapta a Napközi Otthonnak a falát.

Vig Szilárd polgármester: Akkor jármûforgalom lebonyolítására alkalmatlan az út.

Nagy Csaba képviselõ: Lakossági bejelentés érkezett, hogy a Gáborjáni utca végén a
fenyõfáktól nem tudnak közlekedni a járdán a lakosok.

Vig Szilárd polgármester: Hozzá nem érkezett panasz, de tudja, hogy kirõl van szó.

Nagy Károlyné képviselõ: Évek óta probléma ez. Az õ idejében egyszer már felnyakaztatták.

Erdõháti Béla alpolgármester: Most is lenyakazta.

Nagy Csaba képviselõ: Õt egy illetõ kereste meg, hogy mit lehetne ott tenni, mert ott nem
lehet eljárni a járdán.

Major Imre képviselõ: Annak idején tett erre egy javaslatot. Fel kell szólítani és ha 15 napon
belül nem teszi rendbe, akkor ki kell vágni.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még a Képviselõ-testületi tagoknak különféléje?
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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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