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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. március 11-én, pénteken
10.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendkívüli nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Békési András Mûvelõdési Ház igazgató
Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje
Nagy Tamás RNÖ elnökhelyettes
Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ
Reszler György könyvvizsgáló
Holb Péterné Go-Tax Kft. dolgozója
Panyik Angéla családgondozó

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Külön köszönti a
pénzügyi feladatokat ellátó Go-Tax Kft. képviselõjét, valamint a hivatalukba visszatérõ Holb
Péternét, aki a pénzügyi feladatokba segít be, amit szeretne neki megköszönni. Köszönti
továbbá Reszler György könyvvizsgáló urat, Békési András Mûvelõdési Ház igazgatót,
valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat két képviselõjét. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mindenki jelen van.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

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

2. Konyár Község Önkormányzata és a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
megkötött Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd

4. Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítésre vonatkozó
pályázati felhívás
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Elõadó: Vig Szilárd

5. Különfélék

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

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

25/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

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

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

2. Konyár Község Önkormányzata és a Konyári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között megkötött Együttmûködési megállapodás
felülvizsgálata
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
programjának elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd

4. Településképet meghatározó épületek külsõ
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerûsítésre vonatkozó pályázati
felhívás
Elõadó: Vig Szilárd

5. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Vig Szilárd polgármester: A kiküldött anyag tartalmazza az Önkormányzat intézményeinek és
a Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadási oldalán mutatkozó fõszámokat, részletezve azokat. Az
intézmények önként és kötelezõen vállalt feladatainak a bevételeit és kiadásait. Az
Önkormányzat 2016. évi költségvetését úgy ismerte meg, mint 447.345.000 Ft bevétel és
ugyanennyi kiadással, valamint 40.040.000 Ft költségvetési és ugyanennyi finanszírozási
egyenleggel került megállapításra. 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 az Önkormányzat 2016. évi
költségvetési tervezetét, illetve az ahhoz tartozó rendeletet elfogadásra javasolja. A rendelet 5.
§ (1) bekezdésében a kiadási elõirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselõ-testület
döntsön. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében a Képviselõ-testület a jóváhagyott
kiadási elõirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
Észrevételként megjegyzi, hogy a címrend hiányzik a táblázatok elõtt. Ezen módosításokkal
javasolja elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen a javaslatot és az észrevételt. Ugyanezen napirendi
pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti Béla
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság a költségvetési rendelet és annak mellékletét
szakmailag is felülvizsgálta. Figyelembe vette a könyvvizsgáló véleményezését. A Bizottság
javasolja a Képviselõ-testületnek a rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésének a módosítását. Az 5.
§ (1) bekezdése az az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási
elõirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselõ-testület döntsön. 5. § (2) bekezdésében a
Képviselõ-testület a jóváhagyott kiadási elõirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden
esetben fenntartja magának. A Bizottság javasolja törölni a (3) bekezdést, ezt követõen a
bekezdések sorszámozása folytatólagosan fog történni. A Bizottság hiányolta a címrend
becsatolását. A korábbi években ez a Képviselõ-testület számára megszokott volt, ezt a
továbbiakban kéri, hogy maradjon is így. A 4. számú tájékoztató táblának az elõirányzat
felhasználását és a likvid tervet kellene tartalmaznia, de ezt is kéri majd a továbbiakban
becsatolni. A Pénzügyi Bizottság az egyéb kisebb táblázatokban szereplõ módosításokat is
javasolja átvezetni a garnitúrában. A Bizottsági ülés jegyzõkönyve szerint kérik majd
átvezetni az ûrlapokon az adatokat. Ezekkel a változtatásokkal javasolja a Pénzügyi Bizottság
a Képviselõ-testületnek a rendelet tervezet és annak mellékleteinek elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a bizottság álláspontjának ismertetését. Megkéri
Gombos Andreát a Go-Tax Kft. képviselõjét, aki elkészítette a költségvetést, hogy a
költségvetés fõbb pontjait ismertesse.

Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje: Az önkormányzati intézmények tekintetében
bekerült a közfoglalkoztatási programnak a támogatása, ami most került aláírásra. Úgy
gondolja, hogy egy teljesebb körû képet kapnak a jelenlegi állapotról, mint amit februárban
kaptak volna. Az önkormányzat költségvetésében egy jelentõs összeg, amit bele kellett tenni.
A kimaradt létszámot pótolják. A 6. számú mellékletbe fel van sorolva, hogy mire terveztek
beruházási kiadásokat, illetve a civil szervezetek támogatása is fel van sorolva az egyeztetések
alapján.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye?

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletet?

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

6/2016. (III.11) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselõ-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

447.345.E Ft Bevétellel
447.345.E Ft Kiadással
- 40.040.E Ft

40.040.E Ft
Költségvetési egyenleggel
Finanszírozási egyenleg)

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselõ-
testület.

(3) A bevételek és kiadások elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok és azon belül
kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A mûködési és felhalmozási bevételek és kiadások elõirányzatai mérlegszerû bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztetõ ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztetõ ügylet esetében
a hiány külsõ finanszírozása fejlesztési hitelbõl /vagy/ az elõzõ év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
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3. § A költségvetés részletezése

A Képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következõk
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalásokból fennálló

kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetõ ügyletbõl
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztetõ fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplõ beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplõ felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az
éves (tervezett) létszám elõirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési
szervenként, feladatonként és azon belül kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok,
államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.…..9.n., mellékletek szerint határozza
meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0. E Ft általános,0. E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzõ a felelõs.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselõ-testület, a gazdálkodás
szabályszerûségéért a polgármester felelõs.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetõségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetõ összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások elõirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások elõirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességû elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követõ hónapban eléri az éves eredeti kiadási
elõirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
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(6) A költségvetési szerv vezetõje e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességû elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelõen a tárgyhónapot követõ hó 5-ig az önkormányzat
jegyzõje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítõ támogatás igénylésérõl a mûködõképességet veszélyeztetõ helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselõ-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselõ-
testület gyakorolja.

5. § Az elõirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elõirányzatok
közötti átcsoportosításról a Képviselõ-testület dönt.

(2) A képviselõ-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás minden jogát fenntartja a Képviselõ-
testület.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt elõirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselõ-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti elõirányzat-
módosítás, elõirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az elsõ negyedév kivételével - a
negyedév utolsó hónapjának utolsó napjával, de legkésõbb az éves költségvetési
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyûlés a hozzájárulások, támogatások
elõirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követõen
haladéktalanul a képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzõdéssel,
számla ellenében történõ igénybevételére szolgáló kiadási elõirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhetõ.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettõl elmaradnak, arról a
polgármester a képviselõ-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az elõirányzat túllépés fegyelmi felelõsséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elõirányzatai felett
az intézmények vezetõi elõirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek elõirányzataival minden esetben,
egyéb elõirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak
megfelelõen rendelkezik.
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(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetõje köteles belsõ szabályzatban rögzíteni a
mûködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelõsség a
mindenkori intézményvezetõt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az
évközi elõirányzat-módosításokról a jegyzõ által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenõrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenõrzése a belsõ kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, mûködtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyzõ, az intézmények esetében az intézményvezetõ felelõs.

(2) Az Önkormányzat a belsõ ellenõrzés kialakításáról a Derecske-Létavértes Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelõ mûködtetésrõl és a
függetlenség biztosításáról a jegyzõ köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-
jétõl kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelõen,
helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik.

........................................... ...........................................

jegyzõ polgármester

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. március 11.

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ
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CÍMREND

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

I . Konyár Község Önkormányzata

II. Konyári Polgármesteri Hivatal

III. Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

IV. Konyári Óvoda
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Vig Szilárd polgármester: El kell fogadniuk a könyvvizsgálói jelentést is.

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:

26/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Konyár Község
Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetérõl készített
független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje:: Az önkormányzatok adósságot keletkeztetõ
ügyleteirõl is dönteniük kell, az is a költségvetési rendelettel kerüljön elfogadásra.

Reszler György könyvvizsgáló: A stabilitási törvény írja elõ.

Vig Szilárd polgármester: Arról kell szavazni a képviselõ-testületnek, hogy az
Önkormányzatuk nem kíván hitelt felvenni. Az adósságot keletkeztetõ ügyletére fordított
összeg 0.- Ft.

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:
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27/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján megállapítja, hogy a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban:
Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:

Évek Saját
bevétel

Adósságot keletkeztetõ
ügyleteibõl eredõ fizetési

kötelezettségeinek a 2016.
évi költségvetési évet
követõ három évre
várható összege*

2017. 15.000 0
2018. 15.000 0
2019. 15.000 0

Összesen 45.000 0

*2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) bek: „Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl származó tárgyévi összes fizetési
kötelezettsége az adósságot keletkeztetõ ügylet futamidejének végéig egyik
évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”

A Stabilitási tv. +. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügyleteibõl eredõ
fizetési kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követõ három évre
várható összege 0 Ft.

Határidõ: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzata és a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között megkötött Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata

Vig Szilárd polgármester: A képviselõ-testület tagjai megkapták az elõterjesztési anyagot.
Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a felülvizsgált együttmûködési
megállapodás tartalmára vonatkozóan?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Lényegesen változott-e az együttmûködési megállapodás? A
gazdálkodásra vonatkozóan történt változás.

Vig Szilárd polgármester: A helyiségek, amire igényt tartott a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat a tavalyi év során megkapta a 8 m2 helyiséget. A Mûvelõdési Házat
rendelkezésükre bocsátják lakossági fórum tartása céljából. Igény esetén amennyiben
felzárkóztató programot vagy egyéb más programot szerveznek a mûvelõdési ház igazgatóval
történt egyeztetés során igényt tarthatnak erre. A nemzetiségi önkormányzat testületi ülésének
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anyagainak összeállításában és jegyzõkönyvírásban a jegyzõnõ közremûködésével segít
önkormányzatuk.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Három területen volt szükséges változtatni az RNÖ SZMSZ-t. Az
együttmûködési megállapodás az SZMSZ egyik melléklete. A Kormányhivatal hívta fel a
figyelmüket arra, hogy az együttmûködési megállapodást évente vizsgálják felül. Az SZMSZ
3. számú mellékletét képezõ együttmûködési megállapodás bevezetõ része módosult. Az
államháztartási törvény 27. szakasza 2015. január 1-tõl hatálytalan, ezért az Áht. 6/c szakasz
(1) bekezdését szúrták be, illetve a (2) bekezdés a) és b) pontját is. Ez alapján a helyi
nemzetiségi önkormányzat az országos nemzetiségi önkormányzatra és a társulási és a térségi
fejlesztési tanácsra is alkalmazni kell. A (2) bekezdés kiegészíti az (1) bekezdést a helyi
önkormányzatok alatt érteni kell a helyi nemzetiségi önkormányzatokat is. Ezen kívül a 2.
fejezet gazdálkodási részénél kimaradt az 1.1, 1.1.1 és az 1.1.2 szövegrész, ehhez beszúrta az
odaillõ részeket. Az SZMSZ-ben 4 fõ volt meghatározva a testület tagjainak számaként, ezt 3
fõre módosította. Emiatt a 3 ok miatt kellett az RNÖ SZMSZ-t megváltoztatni. A dõltbetûs
részek az új részek.

Nagy Károlyné képviselõ: Továbbra sem kell beépíteniük a költségvetésükbe a
támogatásukat.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem, mivel külön költségvetési szerv.

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

Megkéri a Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévõ tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket.

Nagy Tamás RNÖ elökhelyettes: Az SZMSZ módosítással kapcsolatban kérdezi, hogy a
finanszírozási adatszolgáltatás és beszámolást az önkormányzat látja el, ez honnan derül ki?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A (2) bekezdésbõl derül ki.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még további kérdés, vélemény?

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:

28/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Konyár Község
Önkormányzata és a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
között létrejövõ Együttmûködési megállapodás felülvizsgálatát– a
határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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Határidõ: azonnal

/Panyik Angéla családgondozó csatlakozik a Képviselõ-testületi üléshez./

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának elfogadása

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Panyik Angéla családsegítõ asszonyt. Van-e a Képviselõ-
testület tagjainak kérdése, véleménye a szakmai program tartalmával kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: A 7. pontban a feladatot önálló mûködési költségvetési egységként
látja el a szolgálat. A szerv gazdálkodása önállóan mûködõ szolgáltató költségvetési szerv.
Nem önállóan mûködõ, mivel az önkormányzathoz tartoznak. Pontosítani kell a fogalmazást,
mert így nem helyes.

Erdõháti Béla képviselõ: Önkormányzaton belül kormányzati funkcióként mûködõ állami
feladat.

Nagy Károlyné képviselõ: Az intézmény operatív pénzgazdálkodását a Konyári
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági csoportja a Konyári Polgármesteri
Hivatal végzi, ez a pontos elnevezés. Fenntartó neve és székhelye, Konyár Község
Önkormányzata a fenntartó. Vagyon feletti rendelkezés jogát a Konyári Polgármesteri Hivatal
végzi, az illetékes szó kerüljön ki elõle. A III. fejezet 1. pontja szakmai alapelvek és
szabályokat a rendelet határozza meg, ez lemaradt. A Polgármesteri Hivatalnak ügyintézõi
vannak és nem csoportjai. Mindaz, amit elmond fogalomtisztázás. Földrajzi helyzetet tekintve
elég lenne Debrecentõl 30 km-re megjelölni. Van náluk gyermek háziorvosi ellátás?

Erdõháti Béla képviselõ: Nincs.

Nagy Károlyné képviselõ: A szolgálatból a gyermek háziorvosi ellátás maradjon ki. A község
egészségügyi alapellátás keretein belül gondoskodik háziorvosi ellátásról, fogorvosi
alapellátásról, ehhez kapcsolódó ügyeletrõl, amivel kapcsolatban az Önkormányzat
együttmûködési megállapodást kötött. A településen van védõnõi ellátás és iskolai
egészségügy. A szakmai program elég részletes. Alaposan tartalmazza jogszabályi
felsorolással mindazt, amit ellátnak a családsegítõk mindkét szakterületen. A szakmai
programmal kapcsolatban nincs észrevétele. A gyermekjóléti szolgálatnál van egy olyan
meghatározás, hogy a gyermekjóléti szolgálat egyéb feladatai: részt vesz a külön
jogszabályban meghatározott kábítószer egyeztetõ fórum munkájában. Errõl tudna valamit
mondani? A gyermekjóléti szolgálatnál pontosításra szorul a bevezetõ rész, illetve házi
gyermekorvosi ellátás nincs a településen. Az oktatási intézménynél rövidíteni lehetett volna
az intézményt, Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola II.
Rákóczi Ferenc tagiskolája. A mûvelõdési és szabadidõ eltöltésnél Mûvelõdési Ház, Könyvtár
és Tájház. Náluk nem tájház van, hanem falumúzeum. 40 órás munkahétben osztott
munkaidõ. Ügyfélfogadás hétfõtõl csütörtökig 7:30-16:00 óráig van pénteken 7:30-13:00
óráig. Nem tudja, hogy kiírják a távolmaradást?
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Vig Szilárd polgármester: Ha a pontosításnál tartanak a bölcsõde is kikerülhet a programból,
mivel nincs a településen. Megkéri Panyik Angéla családgondozó asszonyt, hogy reagáljon a
képviselõ-asszony által feltett kérdésekre.

Panyik Angéla családgondozó: A stilisztikai dolgok miatt elnézést kér, ez az elsõ szakmai
programjuk. A kábítószer egyeztetõ fórumokkal kapcsolatban érdemes tudni, hogy az egész
országot lefedõ kábítószer egyeztetõ hálózat mûködik. Debrecenben van a legközelebbi
elérhetõség Dr. Berényi András a képviselõje az egyeztetõ bizottságnak és fórumnak.
Pályázatokhoz és információszerzéshez szoktak adatokat kérni. A településüket ilyen szinten
nem érinti, ellenben, hogy ha bármilyen pályázati programban elõadások szervezésére van
szükség, hozzájuk is lehet fordulni. Õk az aktuális országos és megyei koncepciót képviselik a
prevencióban és a kezelésben szakemberek koordinálásával együttmûködve. Napi
problémának tekinthetõ, ezzel a településen is számolniuk kell. A dohányzást és az
alkoholfüggõséget veszik kiindulási alapul, más jellegû problémákkal is találkoznak a
társszervekkel együtt. A munkaidõvel kapcsolatban hangzott el az osztott munkaidõ. Ketten
látják el a családsegítõi és a gyermekjóléti feladatokat. Az eddigi idõszakban délelõtt
ügyfélfogadás volt, délután kijártak a faluba. Ez nem teljesen fedi a reálisan megvalósítható
munkaidõjüket. A délelõtti ügyfélfogadást mindig megoldják, hogy valamelyikük bent marad
az irodában. A családlátogatást, a szabadon töltött 20 órát mindkettõjüknek kötelezõ kimenni,
egyedül nem mehetnek családot látogatni a törvény szerint. A gyakorlat rugalmasabbá teszi
õket, igyekeznek együttmûködni a védõnõvel és más szervekkel is.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak további észrevétele?

Nagy Károlyné képviselõ: A határozati javaslattal kapcsolatban lenne egy észrevétele. A záró
rendelkezésnél célszerû lenne annyit közölni, hogy Konyár Község Önkormányzata Család és
Gyermekjóléti Szolgálatának Szakmai programját milyen számú határozattal hagyja jóvá.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak további észrevétele vagy
véleménye a Családsegítõ Szolgálat által elkészített szakmai program tartalmára
vonatkozóan? Megkérdezi a családsegítõ szolgálat szakemberét, Panyik Angélát, hogy van-e
hozzáfûznivalója a szakmai programhoz.

Panyik Angéla családsegítõ: Nincs hozzáfûznivalója. Köszöni szépen.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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29/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi szakmai
programját.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert, hogy az
átdolgozott szakmai programot küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi- és Igazságügyi Fõosztályára.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítésre vonatkozó pályázati
felhívás

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a
Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítésre vonatkozó, VP-6-7.4.1.1-16 pályázati
felhívásra.
A pályázat elsõsorban a településképet meghatározó épületek külsõ felújítására, a fejlesztéssel
érintett épület, épületek, épületrészek külsõ felújítására irányul; a felhívás megszólítja a vidéki
térségben mûködõ települési önkormányzatokat is. Konyár Község Önkormányzat a
polgármesteri hivatal épületét szeretné a pályázati támogatásból felújítani. A pályázat
lehetõséget biztosít az épület külsõ homlokzatának felújítására, fûtéskorszerûsítésre,
hõszigetelésre valamint a nyílászárók cseréjére. Jelezte a pályázatíróknak, hogy amennyiben a
lehívandó keretösszegbe beleférne, abban az esetben a vizesblokk bõvítését, új
mosdóhelyiségek kialakítását szeretnék, ami meglátásuk szerint épületbõvítéssel járna együtt.
Parkolóhely kialakítására is van lehetõség, tetõszerkezet átalakítás, héjazott cserére van
lehetõség. A pályázattal kapcsolatban Bujdosó Biankával egyeztetett, aki elmondta, hogy
március 28-án kívánják beadni a pályázatot. A pályázati kiírás 2018. nyaráig szól. Minden
évben két alkalom áll lehetõségre a pályázat benyújtására. Önkormányzatuk március 28-án
nyújtaná be pályázatát. A támogatás maximális összege: 50 millió forint
A maximális támogatási intenzitás: 95%, tehát az önerõ: 5%, ami önkormányzatuk esetében
2.500.000 Ft.
A Képviselõ-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt pénzügyi befejezésétõl
számított 5 évig fenntartási kötelezettségének eleget tesz.
Az üzemeltetés megkezdését követõ 3. évig önkormányzatuknak 1 fõvel kell bõvítenie az
önkormányzati létszámot. Ha minimálbérrel számolnak évente 2.000.000 Ft-ot jelentene a
plusz egy fõ bére. Javasolja, hogy vállalják a feltételeket. Szükségesnek látja, hogy a
hivatalukat megújítsák, mivel erre saját forrásból erre képtelenek lennének. Ezt a napirendi
pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti Béla
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
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Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést. Támogatják a
pályázat benyújtását. Javasolja a Képviselõ-testületnek a határozat elfogadását.

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

Major Imre képviselõ: A létszámbõvítés nem kidobott pénz lesz, hatékonyabb lesz a
munkavégzés a hivatalban. Támogatja a pályázaton való részvételt.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem tudhatják, hogy a jövõben a pénzügy nem lesz-e egy önálló
egység. Meglepõdött az 1 fõ foglalkoztatásán, mivel Lázár úr bejelentette, hogy kb. hány ezer
embert fognak a közszférából elküldeni, mert létszámleépítés lesz.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem a helyi önkormányzatokat érinti a leépítés.

Nagy Károlyné képviselõ: Eléggé lecsökkentették a létszámot és annak függvényében kapják
a finanszírozást is. A közmunkaprogram miatt is indokolt lenne a létszámbõvítés.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást.

Nagy Csaba képviselõ: Az épület 1947-ben épült, ráfér a felújítás. 6.500.000 Ft-ba kerülne az
épület felújítás, amit saját forrásból nem tudnának fedezni. Javasolja a pályázatban való
részvételt. Az energiatakarékosságot javasolja.

Vig Szilárd polgármester: Ahogy Nagy Csaba képviselõtársa említette az
energiakorszerûsítést, a napelem felhelyezését elõírja a pályázat. Major Imre
képviselõtársához kapcsolódóan azon a véleményen van, hogy nem kidobott pénz lenne a
létszámbõvítésre szánt összeg. Amennyiben megfelelõ szakmai és képesítési tapasztalattal
rendelkezik az adott személy erõsíti az önkormányzat csapatát. 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:

30/2016. (III. 11.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a VP-6-7.4.1.1-16
kódú, a Településképet meghatározó épületek külsõ rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerûsítésre irányuló pályázati felhívásra pályázatot kíván benyújtani
abból a célból, hogy a 4133 Konyár, Rákóczi u. 24. szám alatti,
belterület 18 hrsz-ú, polgármesteri hivatal épületét a támogatásból
felújítsa.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önerõhöz szükséges pénzügyi
fedezetet, 2.500.000 Ft-ot biztosítsa a 2016. évi költségvetés terhére,
valamint a pályázat elkészítésével, benyújtásával bízza meg a Régió
Terv Kft-t.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

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

Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a képviselõ-testület tagjainak
valamint a meghívott vendégek közremûködését, és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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