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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. március 1-jén, kedden
14.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendes nyílt ülésérõl

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

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent Képviselõ-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mindenki jelen van.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének alpolgármester választása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

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

4. Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Elõadó: Vig Szilárd

5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése (TOP-
4.2.1-15), valamint az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-
4.1.1-15) pályázatok támogatása
Elõadó: Vig Szilárd

6. Különfélék

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

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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15/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

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

1. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
alpolgármester választása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

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

4. Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Elõadó: Vig Szilárd

5. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése,
fejlesztése (TOP-4.2.1-15), valamint az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése (TOP-4.1.1-15) pályázatok
támogatása
Elõadó: Vig Szilárd

6. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének alpolgármester választása

Vig Szilárd polgármester: Erdõháti Béla 2016. február 22. napján kelt Polgármester Úrnak,
illetve a Képviselõ-testületnek címzett levelében bejelentette, hogy alpolgármesteri
tisztségérõl 2016. február 29. napjával lemond. A jövõben képviselõként kívánja tovább
folytatni munkáját a testületben. A testületnek határozati javaslatban szükséges tudomásul
vennie Erdõháti Béla alpolgármesteri tisztségérõl való lemondását.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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16/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul vette
Erdõháti Béla alpolgármesteri tisztségérõl való lemondását.

Vig Szilárd polgármester: Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2015 (VII.08.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 28. § (1)
bekezdése alapján a Képviselõ-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos
szavazással a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére alpolgármestert választ,
aki e tevékenységét társadalmi megbízatásban látja el. Az alpolgármesteri tisztség betöltésére
Fehér Károlyné képviselõt javasolja.
Megkérdezi Fehér Károlynét, hogy beleegyezik-e a napirend nyilvános tárgyalásába?

Fehér Károlyné képviselõ: Kéri a zárt ülés elrendelését.

Vig Szilárd polgármester: Elrendeli a zárt ülés megtartását az alpolgármesteri tisztség
szavazásával kapcsolatban. Az SZMSZ 2. számú melléklete alapján a titkos szavazás
lebonyolításában, eredményének megállapítása során az Ügy- és Közrendi Bizottság jár el.
A Képviselõ-testület felkéri az Ügy- és Közrendi Bizottságot az alpolgármester választásával
kapcsolatos titkos szavazás elõkészítésére és a választás lebonyolítására.
A Képviselõ-testület az alpolgármester választása után határozatban dönt az alpolgármester
személyérõl.

/Rendkívüli zárt ülés megtartása./

Vig Szilárd polgármester: Az Ügy- és Közrendi Bizottság megtartotta zárt ülés keretein belül
a titkos szavazást. A bizottság megállapította, hogy a titkos szavazás rendben lezajlott, az
urnába 7 szavazólap került, valamennyi szavazólap érvényes volt. Azon Fehér Károlynét
egyöntetûen javasolta mindenki megválasztani alpolgármesternek.

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Vig Szilárd polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) 80. § (2) bekezdése szerint a társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselõ-testület a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíja 70–90 %-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészérõl vagy
meghatározott részérõl a képviselõ-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A Pénzügyi Bizottság javaslatára az Ügy- és Közrendi Bizottság tesz javaslatot a Képviselõ-
testületnek a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjára. Amennyiben a Képviselõ-
testület társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának a társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíjának 90 %-át javasolja, az bruttó 201.928- forint jelent. 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./
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Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal történt
elõzetes egyeztetés alapján a Polgármester Úr javaslatával egyetértett. Javasolja, hogy a
Képviselõ- testület Fehér Károlyné alpolgármester részére 201.928.- forint tiszteletdíjat
valamint 30.289 Ft költségtérítést állapítson meg az Mötv. 80. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak alapján.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Ugyanezt a napirendi pontot
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottságot, hogy mondja el véleményét,
javaslatát.

Major Imre képviselõ: A Pénzügyi Bizottság is javasolja az elõterjesztésben feltüntetett
összeg elfogadását az alpolgármester tiszteleltdíjára vonatkozóan.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Van-e bárkinek kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

19/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete – figyelemmel
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltakra – Fehér Károlyné
társadalmi megbízatású alpolgármester havi tiszteletdíját 2016.
március 1. napjától bruttó 201.928 Ft összegben állapítja meg.

A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a fenti döntésrõl a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa

Ismerteti a határozati javaslatot az alpolgármester költségtérítésére vonatkozóan.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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20/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete – figyelemmel
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltakra – Fehér Károlyné társadalmi
megbízatású alpolgármester havi költségtérítését 2016. március 1.
napjától havi tiszteletdíjának 15 %-ában, azaz 30.289 Ft összegben
állapítja meg.

A Képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy a fenti döntésrõl a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

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

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII.08.) számú rendeletét három helyen indokolt
megváltoztatni. A 11. § az SZMSZ megalkotásakor véletlenül üresen maradt, ezért a
paragrafusok számai értelemszerûen eggyel csökkennek. Az SZMSZ további módosítására
azért van szükség, mert Erdõháti Béla alpolgármester 2016. február 22. napján kelt levelében
lemondott alpolgármesteri tisztségérõl, ezért az 1. számú függeléket ennek megfelelõen
szükséges megváltoztatni. Mivel a Képviselõ-testület megválasztotta alpolgármesternek Fehér
Károlynét, ezért ez esetben Fehér Károlyné a Pénzügyi Bizottság elnöki teendõit nem láthatja
el, ezért a tisztséget átadja Erdõháti Béla leköszönt alpolgármesternek. Határozatot kell
hozniuk arról, hogy Fehér Károlyné képviselõt felmentik a Pénzügyi Bizottság elnöki
tisztségébõl.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

21/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Fehér Károlyné
képviselõt a Pénzügyi Bizottság elnöki tisztségébõl felmenti, mert az
SZMSZ 24. § (7) bekezdése alapján alpolgármesterként bizottsági
teendõket nem láthat el.
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Vig Szilárd polgármester: Határozatot kell hozniuk arról is, hogy a továbbiakban Erdõháti
Béla képviselõ látja el a Pénzügyi Bizottság elnökének feladatait. Ismerteti a határozati
javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

22/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Pénzügyi Bizottság
elnöki feladatainak ellátásával Erdõháti Béla leköszönt alpolgármestert
bízza meg.

Vig Szilárd polgármester: Ezt 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: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a SZMSZ módosítást megtárgyalta.
Javasolja elfogadni a Képviselõ-testületnek.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot. Van-e 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

5/2016. (III. 01.) 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) III. Fejezet 12. számozású §-a helyébe a
11. § számozású paragrafus lép, így a többi paragrafus száma is értelemszerûen eggyel
csökken.

„Elõterjesztések

11. §.”

2. §

A SZMSZ 1. számú függeléke helyébe e rendelet 1. számú függeléke lép.

3. §

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

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 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. március 1.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. március 1.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke

1. számú függelék

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA

Polgármester : VIG SZILÁRD

Alpolgármester : FEHÉR KÁROLYNÉ

Települési képviselõk: ERDÕHÁTI BÉLA

KIRÁLY IMRE

MAJOR IMRE

NAGY CSABA

NAGY KÁROLYNÉ
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5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. 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: Erdõháti Béla
Tagjai: Major Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Károlyné (önkormányzati képviselõ tag)
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4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzata pályázni kíván 10 fõ
közfoglalkoztatott hosszabb idejû foglalkoztatására. A foglalkoztatás 2016. 03. 08. napjától
2017. 02. 28. napjáig tart. A pályázat 95%-os támogatottságú, ami azt jelenti, hogy az önerõ
544.199.- Ft. Erre a 10 fõ közfoglalkoztatott munkavégzésére azért van szükség, hogy az
intézményeket az Önkormányzat képes legyen ellátni segítséggel. A 10 fõ közfoglalkoztatott
munkavállalót a konyhán, az óvodában, a mûvelõdési házban, valamint a mosodában kívánja
az Önkormányzat foglalkoztatni. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének arról
kell döntenie, hogy kívánja-e a 10 fõ hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatását, valamint
vállalja-e az 5 %-os önerõ biztosítását. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi
Bizottság. Megkéri a bizottságot, hogy mondja el a véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: Az intézmények munkáját 10 fõ közfoglalkoztatás keretében évek óta
segíti. Hosszabb idõszakra van foglalkoztatva a 10 fõ, 95 % támogatottság mellett. A
Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselõ- testület felé, hogy az önerõt a költségvetésbõl
biztosítsák.

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

Erdõháti Béla képviselõ: Az ebédkihordás meg lesz oldva a 10 fõbõl? Hogy kerül
megbontásra a feladat?

Vig Szilárd polgármester: Konyhába, óvodába és a mûvelõdési házba helyezik el az
embereket. A konyhán dolgozó személyek feladata az ebédkihordás.

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:

23/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata a hosszabb idõtartamú
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni kíván 10 fõ
munkavállalót, valamint vállalja az 544.199.- Ft önerõ biztosítását.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
szükséges önerõt a 2016. évi költségvetésbe való beépítésérõl
gondoskodjon.

Határidõ: azonnal
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Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tárgy: A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése
(TOP-4.2.1-15), valamint az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-
4.1.1-15) pályázatok támogatása

Vig Szilárd polgármester: Néhány héttel ezelõtt a pályázati lehetõséget már tárgyalták, amely
nyomán a Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bõvítésével érintett szakemberek
beszámolóját hallhatták azzal kapcsolatban, hogy milyen bõvítési fejlesztési feladatok várnak
a családsegítõ épületénél, valamint az egészségügyi alapellátásban dolgozók épülete esetében.
A fogorvos, háziorvos és a védõnõ mint egészségügyben dolgozó szakemberek is ismertették
álláspontjukat, hogy rendelõikben milyen fejlesztésekre van szükség. Ennek nyomán arról
kell dönteniük, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön ezen két pályázati lehetõség
vonatkozásában. Arról kell Képviselõ-testületüknek döntenie, illetve hozzájárulnia hogy a
projekt befejezését követõ 5 éven belül az önkormányzat vállalja a fenntartást, valamint a
beruházás során felmerülõ többletköltséget is biztosítják a projekt megvalósításához. Mindkét
pályázat esetében errõl kell dönteniük. A Konyár Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál
merül fel az, hogy 2018. augusztusig van a mûködési engedély, a megfelelõ szakemberrel
való ellátottságot kell vállalniuk 2018 után is. A védõnõi, háziorvosi és a családsegítõ
szolgálatot is tovább mûködtetik a projekt megvalósulását követõ 5 év után is. Mind a négy
területen vállalják a fenntartást. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: Összegszerûen mennyi lesz a többletkiadás?

Nagy Károlyné képviselõ: Ezt még nem tudhatják, amennyiben lesz közbeszerzés, arról
késõbb kell majd dönteniük. Közvetlenül nem tudják, hogy a költségvetésbe mennyi kerüljön
beépítésre, a tartalékba mennyit tudnak majd beletenni.

Nagy Csaba képviselõ: Azt sem tudják megmondani, hogy az orvosi mûszerek milyen
költséggel bírnak. A fogorvosnõ újfajta röntgengépet akar beszerezni a pályázat útján.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben közbeszerzés köteles lesz a beruházás, akkor
többletköltséget abban az esetben tudják meg, ha közbeszerzésre kerül a sor. Ezt követõen a
Polgármester úr tájékoztatja õket arról, hogy mennyi azaz önrész, amelyet a tartalékból
biztosítaniuk kell.

Vig Szilárd polgármester: A fogorvosi és a háziorvosi rendelõ fenntartását jelenleg a
szakfeladatot ellátó személyek látják el. A védõnõi rendelõ és a családsegítõ fenntartása merül
fel. A közüzemi díjak továbbra is fizetve lesznek. Plusz fenntartási költségek nem merülnek
fel. Megtakarítás lehetséges, ha energetikai fejlesztés is megvalósul. Van-e a Képviselõ-
testületi tagoknak kérdése véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.
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/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:

24/2016. (III. 1.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata a Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bõvítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15), valamint
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-
4.1.1-15) címû pályázatokhoz kapcsolódóan vállalja a fenntartást a
projekt befejezésétõl számított 5 évig, valamint amennyiben a
beruházás közbeszerzés köteles, az esetlegesen felmerülõ többletet
biztosítja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
döntésrõl tájékoztassa a Régió Terv Kft. képviselõjét.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Szennyvízberuházás kapcsán visszafizetendõ összeg törlése

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet egy levéllel kapcsolatban,
amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból Kakuk József osztályvezetõ úrtól
projektfinanszírozási és monotoring osztályáról kapott. A levélbõl idéz. „Lázár János 2015.
december 30. napján döntött a kérelmezett összeg tartalék elõirányzatból történõ
finanszírozásáról a projekt megvalósításához nemzeti érdek fûzõdik. 2016. február 3. napján
23.461.468.- Ft összeg átutalása megtörtént a 19. fejezet KEOP elõirányzat felhasználási
keretszámla javára, amely összegbõl a kedvezményezettnek elõírt pénzügyi korrekció
rendezve lett, így a kedvezményezettnek további visszafizetési kötelezettsége nincs.” A levél
február 18-án kelt. Dokumentálva van, hogy nem terheli az Önkormányzatukat az összeg.
December 23-án Nagy Bettina titkársági ügyintézõ is jelen volt és részt vett abban, hogy a
kérelmüket a megfelelõ helyekre juttassák el. Szükséges volt, hogy még a tavalyi évben
feladják a kérelmüket. A tavalyi év központi költségvetést terhelte az összeg.

Nagy Csaba képviselõ: A lakosság ebbõl semmit nem vett észre.

Vig Szilárd polgármester: Sok levélváltás történt az ügyben.

Nagy Csaba képviselõ: Fenyegetõzések, vegyék át a levelet, ne vegyék át.

Vig Szilárd polgármester: A korábbi közbeszerzési és tanácsadó cég sem fenyegetõzik.
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Major Imre képviselõ: Sok munka volt benne, és bebukott az egész szennyvízberuházás.

Vig Szilárd polgármester: A visszafizetés, hogy ne érvényesüljön, sok munka volt vele.
Remélik, hogy egy sikeres projekt kezdetén vannak.

Nagy Károlyné képviselõ: Arra kíváncsi, hogy ki fog e jönni 900 millió forintból a projekt.

Vig Szilárd polgármester: Ki kellene jönnie.

Nagy Károlyné képviselõ: Nincs hírük az önrész összegérõl sem.

Vig Szilárd polgármester: Kérelmet nyújtottak be, melyben leírták, hogy nincs forrásuk.
Döntés nem született még arról, hogy szükséges-e önrészt biztosítaniuk a projekthez.

2. Vass Enikõ közfoglalkoztatott kérése

Vig Szilárd polgármester: A mosodában dolgozó Vass Enikõ megkereste õt, hogy mivel
régóta dolgozik az önkormányzatnál, szeretne egy stabil, kiszámítható munkahelyet, nem
közfoglalkoztatottság keretében szeretné ellátni a jelenlegi feladatát. A költségvetésüket
erõsen érintené, hogy külön álláshelyet hozzanak létre. Nem lát rá esélyt, hogy erre a célra
külön csoportosítani tudjanak a költségvetésbõl. Amennyiben közfoglalkoztatottság keretében
kívánják tovább foglalkoztatni, akkor valószínûleg nem fogja vállalni.

Major Imre képviselõ: A 10 fõbe benne van a közfoglalkoztatott személye?

Vig Szilárd polgármester: Mindegy hogy benne van-e, ha nem vállalja.

Nagy Károlyné képviselõ: Igaz, hogy többen nem akarják vállalni a munkát? Úgy értesült,
hogy 20-30 fõ nem akar közfoglalkoztatottként dolgozni.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Igaz. Mert úgy gondolják, hogy jogosultak az álláskeresési
járadékra és ezt ki akarják meríteni.

Vig Szilárd polgármester: Azzal nincsenek tisztában, hogy ha ezt visszamondják, akkor
elesnek mindentõl. Török Beáta településüzemeltetési ügyintézõ, ezt a tájékoztatást megadta
mindenkinek.

Nagy Károlyné képviselõ: Ezek a személyek tudnak arról, hogy mivel jár.

Vig Szilárd polgármester: A Munkaügyi Központ és a Belügyminisztérium ténylegesen
vonjon meg tõlük minden juttatást, ennek lenne visszatartó ereje. Minden erõfeszítést
megtesznek, hogy a munkalehetõséget biztosítsák számukra, az õ döntésük, hogy élnek-e vele
vagy sem.

Király Imre képviselõ: Mennyi összeg az álláskeresési járadék?

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint 22.800 Ft.

Nagy Károlyné képviselõ: Mosodába fõállást nem tudnak létesíteni.
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Nagy Csaba képviselõ: Van itt olyan munkavállaló, aki évek óta közfoglalkoztatásban van és
a Mûvelõdési Ház alkalmazza.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Kerekes Istvánt akarják Dobrovitz Ágnes helyére felvenni, de úgy
hogy beiskolázzák.

Erdõháti Béla képviselõ: Megteheti, önálló hatáskörben joga van hozzá. Ehhez nem szükséges
a testület engedélye. Ott megüresedõ állást tölt be.

3. Megüresedett pénzügyi ügyintézõi álláshellyel kapcsolatban tájékoztatás

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testület tagjait arról, hogy pénzügyi
ügyintézõjük családi tragédia következtében munkaviszonya megszüntetését kérte. Helyére
keresnek egy másik személyt, ezért kéri a Képviselõ-testület tagjait, hogy aki tud pénzügyi
ügyintézõt ajánlani, azt tegye meg. Köreikben van olyan személy, aki el tudná látni a
pénzügyi ügyintézõ feladatot. Erdõháti Béla képviselõ, ha úgy gondolja, hogy szeretne ott
dolgozni, szívesen vennék, a legnagyobb segítség számukra ez lenne.

Erdõháti Béla képviselõ: Képviselõként szeretné folytatni a munkáját Konyárért. Ezen
döntésén nem fog változtatni.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása van arról, hogy Erdõháti Béla képviselõ államháztartási
szakon is végzett, pénzügyi vezetõi feladatokat is el tudna látni.

Erdõháti Béla képviselõ: Így igaz.

Vig Szilárd polgármester: Semmilyen áron nem vállalná Erdõháti úr a pénzügyi vezetõi és a
pénzügyi ügyintézõi feladatokat sem?

Erdõháti Béla képviselõ: Nem vállalja.

Nagy Károlyné képviselõ: Ellenjegyzõre lenne szükségük.

Erdõháti Béla képviselõ: Polgármester úrnak a lehetõsége meg volt rá, nem élt vele.

Vig Szilárd polgármester: Milyen lehetõséggel nem élt?

Erdõháti Béla képviselõ: Azzal, hogy segítette ezt a munkamûveletet is végezni.

Vig Szilárd polgármester: De nem úgy, mint pénzügyes. Itt most pénzügyi ügyintézõi
feladatokat kellene ellátnia.

Nagy Károlyné képviselõ: Az ellenjegyzést nem végezheti el.

Erdõháti Béla képviselõ: Az ellenjegyzést a könyvelõiroda segítette. Két órában ki volt
nevezve egy személy, aki végezte a pénzügyi ellenjegyzést.

Vig Szilárd polgármester: Fel van ajánlva Erdõháti Béla képviselõnek, hogy pénzügyesként
dolgozzon a hivatalukban.
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Erdõháti Béla képviselõ: Köszöni szépen, de nem él a lehetõséggel.

Nagy Károlyné képviselõ: Konyáron van olyan személy, akinek meg van a szükséges
szakképesítése, de máshol dolgozik?

Vig Szilárd polgármester: Tankáné Adrienn nénit említették, de õ végkielégítési ügyben van.
A lánya úgy tudja Esztárba dolgozik.

Fehér Károlyné alpolgármester: Õ egy vállalkozónál mérlegképes könyvelõ.

Erdõháti Béla képviselõ: Az ellenjegyzõt biztosítja a könyvelõiroda.

Fehér Károlyné alpolgármester: Ez esetben csak ügyintézõi feladatra kellene találniuk valakit.

Erdõháti Béla képviselõ: Az ügyintézõ napi 8 órában végzi az ügyintézõi feladatokat. Az
elõkészítést végzi a könyvelõcégnek.

Nagy Károlyné képviselõ: Gombos Andrea azt mondta, hogy olyan személyre van szükség,
aki ellenjegyez is.

Erdõháti Béla képviselõ: Ki van szervezve a beszámoló készítés. Itt az érvényesítési
feladatokat látná el, aki napi 8 órában végzi ezt a szolgálatot. Az ellenjegyzési feladatot az
érvényesítõ nem láthatja el, mivel összeférhetetlen az államszámviteli kormányrendelet
értelmében.

Fehér Károlyné alpolgármester: A könyvelõ iroda heti két órában biztosítja az ellenjegyzõt.
Pénzügyi-számviteli ügyintézõre lenne szükségük.

Erdõháti Béla képviselõ: Megbeszélik a könyvelõ céggel, hogy ki mit végez, mivel ez sem
történt meg.

Nagy Károlyné képviselõ: Hogy oldották meg, amíg itt volt a pénzügyi ügyintézõ?

Erdõháti Béla képviselõ: Kovács Attila volt az ellenjegyzõjük a könyvelõ irodától.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Január 31-ig volt ellenjegyzõ.

Nagy Károlyné képviselõ: Jobb ajánlatott kapott. Õk nem tudnak jobb ajánlatot adni, mivel a
köztisztviselõi törvény köti a bért.

Vig Szilárd polgármester: Tudomására jutott egy dolog, miszerint a közfoglalkoztatottak az
egyháznak ástak valamit. Errõl nem volt tudomása. Erdõháti Béla képviselõ szólt nekik, hogy
ezt végezzék el?

Erdõháti Béla képviselõ: Igen, miután nem volt munkájuk a közfoglalkoztatottaknak így az
egyházhoz 4 személyt irányítottak egy 2 óra hosszas munkára, ahol a csatornavíz elvezetést
oldották meg a parókiánál.
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Vig Szilárd polgármester: Elvárta volna, hogy tájékoztassák õket errõl, vagy kérték volna,
hogy vigyék oda az embereket. Ennyit megtehetett volna az egyház képviselõje vagy akár
Erdõháti Béla képviselõ is.

Erdõháti Béla képviselõ: Miután alpolgármesterként a közfoglalkoztatás szervezését rá
ruházta a Polgármester úr, úgy gondolja, hogy ha így döntött nem csinált semmi problémát.
Az egyház együttmûködik az önkormányzattal. Hozzájárult a templomtornyon történõ wifi
elhelyezésére, hogy biztosítsa az önkormányzatnak, hogy a település kamerarendszere
mûködjön, ez a mûszer áramot is fogyaszt. Az egyház képviselõje nem kért áramdíjat az
önkormányzattól, pedig napi 1,5 KW-ot fogyaszt a berendezés, ami fel van szerelve a
templomtoronyra.

Vig Szilárd polgármester: Neki nem azzal van problémája, hogy az egyháznak kellett
segíteniük. Õ is együttmûködik az egyházzal. Elvárta volna, hogy mint polgármester felé
jelezzék, hogy ezt el kell végezni. Az eset az utóbbi két hétben történt, amikor Erdõháti Béla
képviselõ már tájékoztatta arról, hogy a mezõgazdasági programmal kapcsolatos dolgokat
koordinálja majd. Tudomása szerint a munkálatokat végzõ személyek nem a mezõgazdasági
programban vettek részt. A testület elõtt visszamondta, hogy nem vállalja a mezõgazdasági
program irányítását. Párhuzamosan a pénzügyi dolgokban kértek a lányok segítséget, azt se
segítette. Ebben a helyzetben szólhatott volna neki. Ezt tudomásul vette, hogy ezt elkövette.
Az egyházat személy szerint is támogatni fogja. Ezt az alapvetõ emberi gesztust elvárná, hogy
szóljanak arról, hogy mennyi emberre lenne szükség. Nem helyén való felhántogatnia azt,
hogy az egyház beleegyezett a wifi berendezések templomtoronyra történõ felszerelésére.
Nem áll szándékában az egyház ellen mûködni, szívesen segít nekik. Úgy gondolja, hogy
elvárható dolog az, hogy szóljanak arról mennyi emberre lenne szükség a probléma elhárítása
érdekében.

Erdõháti Béla képviselõ: Az alpolgármesteri tisztégrõl február 29. dátummal mondott le.
Amirõl õ beszél az a mezõgazdasági program irányítása, amely március 7. dátummal indult
volna. Február 29-ig más program volt érvényben, ahol õ a teljes közfoglalkoztatásnak az
irányítását végezte. Nemcsak a mezõgazdasági, hanem a helyi sajátosságoknál és a közutas
programnál is intézte az ügyeket Molnár Attilával, Hegedûs Etával és Barta Imrével
együttmûködve. Február 29-ig volt tisztségben. Február 29-ig futott ez a program. Úgy
gondolja, hogy volt joga hozzá. Nem igaz az sem, hogy nem segített a pénzügyön. Az
önkormányzat jelen pillanatban is az õ kódjával tud átutalásokat teljesíteni a banki elektrában.
Nem tudja, hogy holnaptól ez hogyan lesz megoldva. Az önkormányzatnál biztosított, mivel
ott a Polgármester úrnak és az adós köztisztviselõnek van kódja az átutaláshoz. Az
átutalásoknál közremûködött, illetve amit kérdeztek tõle arra válaszolt. A mai napig az
önkormányzat a Magyar Államkincstár felé az õ pénzügyminisztériumi regisztrációs számával
jelenti az adatszolgáltatásokat. A PM infót, mérlegjelentést, beszámolót és az ÖNEGM
rendszerben az állami támogatások megigénylését. A mai napig együttmûködött. Valaki
félretájékoztatta a Polgármester urat, hogy nem mûködött együtt, ezt õ visszautasítja. Ezt
támadásnak veszi.

Vig Szilárd polgármester: Február 29-ig ellátta az alpolgármesteri tisztségét. Nem adott
utasítást arra, hogy Erdõháti Béla képviselõ a helyi sajátosságok vagy a közutas program
szakmai feladatok irányításával van megbízva. A közútprogram irányításával Molnára Attila,
a helyi sajátosságok program feladatainak koordinálásával Hegedûs Eta volt megbízva.
Erdõháti Béla képviselõt a mezõgazdasági program irányításával bízta meg. Sajnálja, hogy
nem fogadja el, hogy õt tájékoztatnia kellett volna. Tudomása szerint Török Beátáék kértek
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Erdõháti Béla képviselõtõl segítséget Major Norbertny Dariia ügyében, hogy számlázás
legyen. Tudomás szerint Erdõháti Béla képviselõ arra hivatkozott, hogy a pénzügyön ne
legyen ott, de azelõtt visszamondta a mezõgazdasági program irányítását. Pénzügyön
tudomása szerint nem segített be.

Erdõháti Béla képviselõ: Major Norbertny Dariia ügyében kiszámolta azt az összeget, amit be
kellett volna fizetniük. Ezt a vádat is visszautasítja. Õ volt az, aki kiszámolta, hogy a
fogyasztásuk után mennyi költséget kell kiszámlázniuk. Valaki hazudik. Ez támadás a
Polgármester úr részérõl, amit azért tesz, mert nem vállalja el a pénzügyi ügyintézõi
feladatokat. Vele köztisztviselõként közösséget nem vállal. A Polgármester úr magatartása
összeférhetetlen.

Vig Szilárd polgármester: Számára Erdõháti Béla képviselõ magatartása az összeférhetetlen.

Erdõháti Béla képviselõ: Õ ez ellen tett, lemondott. Képviselõként folytatja tovább a
Konyárért való tevékenységet.

Nagy Károlyné képviselõ: Megkéri, hogy tegyék félre a vitát. Azért, hogy a következõkben
mindezt megakadályozzák, kéri a polgármester urat, hogy akit megválasztott
alpolgármesternek, konkrétan határozza meg, hogy mi lesz a feladata.

Vig Szilárd polgármester: Jegyzõkönyvbe volt véve, amit mondott.

Nagy Károlyné képviselõ: Fehér Károlyné alpolgármeseter a maga területét továbbadja a
hozzátartozó munkavezetõknek, hogy kinek mi a feladata, akiket õ rendszeresen beszámoltat.
Azt követõen a polgármester úrnak rendszeresen beszámol. Amivel meg volt bízva az
alpolgármester, arról köteles számot adni az alpolgármesternek. Azt kéri a Képviselõ-testület
nevében, hogy az átruházott hatáskör gyakorlásáról tájékoztassák a Képviselõ-testületet a
szociális bizottság és a polgármester úr vonatkozásában.

Vig Szilárd polgármester: Júniusban is volt megbeszélésük, valamint mielõtt Barta Imre
lemondott, azelõtt is volt, ahol világosan megfogalmazta az elvárásait.

Nagy Károlyné képviselõ: Errõl nem tud nyilatkozni. Az egész település érdekét kell nézniük
és minden személyeskedést félre kell tenniük.

Erdõháti Béla alpolgármester: Saját magával van ellentmondásba. Amikor a kistérséges
közmunkások, valamint a szemétszedõk is álltak, akik nem a mezõgazdasági programban
vettek részt, Polgármester úr hívta telefonon, hogy állnak a közmunkások a Gáborjáni utcán
is, holott Rostás Károlyék amiatt álltak, mert ellenõrizni volt a belvízelvezetés irányát
próbálták meghatározni, hogy hogyan jár jobban az az utca, hogy mely irányba folyjék le a
belvíz. Polgármester úr saját magával van ellentmondásba, mivel ezek tények. Szabó Attila
szólt Polgármester úrnak telefonon, ezután pedig õt zaklatta.

Vig Szilárd polgármester: Ezt visszautasítja, mivel Erdõháti Béla képviselõ az emberek
ellenõrzéssel volt megbízva. Neki joga van ahhoz, hogy mivel alpolgármester úrral
összhangban van, így bármit kérhet tõle. Sajnálatos és felháborító dolog számára, hogy
nyáron 1 órakor segítséget kért Erdõháti Béla képviselõtõl, hogy 6-8 emberhez menjen le a
Tanítók földjére. Erre azt reagálta Erdõháti Béla képviselõ, aki alpolgármester és aki a
polgármester munkáját hivatott segíteni, hogy õ reggel óta dolgozik és erre nem ér rá. Õ
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reggel 6-tól este 9-ig is rendelkezésre áll a község érdekében. Nemcsak mondani kell, hogy
valóban a falu fejlõdésében tevékenykednek.

Nagy Csaba képviselõ: Javasolja, hogy zárják be az ülést.

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

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

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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