
Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

Ikt. szám: 268-5/2016

6/2016.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült Konyáron a 2016. március 31. napján 14.00 órától a Konyári Polgármesteri
Hivatal Tanácskozó Termében megtartott Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-
testületi rendkívüli nyílt ülésérõl.

Tartalom:

31/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Rendkívüli nyílt ülés napirendi
pontjainak elfogadása

32/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Konyári Polgármesteri Hivatal
meghibásodott riasztórendszerének
megjavíttatási költségének elfogadása

7/2016. (III.31) számú rendelete Az önkormányzat 2016. évi
költségvetésérõl szóló 6/2016. (III.11)
önkormányzati rendelet módosításának
elfogadása

8/2016. (IV.01) számú rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015.
(VII. 08.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadása

33/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat 172/2015. (XI.23.) számú Kt.
határozattal elfogadott Konyári
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának
munkarendjére vonatkozó
módosításának elfogadása

34/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015.
évi beszámolójának elfogadása

35/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Konyári Sport Egyesület 2015. évi
beszámolójának elfogadása

36/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Konyári Család és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Mûködési
Szabályzat módosításának elfogadása
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37/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Szabadság utca 26. szám alatt lévõ
ingatlan adó- és értékbizonyítvány
készíttetésérõl döntés

38/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Rákóczi utca 63. szám alatt lévõ ingatlan
meg nem vásárlásáról döntés

39/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat A Derecskei járásban kialakításra kerülõ
foglalkoztatási partnerségben való
részvételrõl döntés

40/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Konyár Község Önkormányzat
támogatása, hogy a Derecske-Létavértesi
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása
a foglalkoztatási partnerség
létrehozására a Derecskei Járási
Hivatallal konzorciumot alkotva
támogatási kérelmet nyújtson be
tervezett fejlesztés megvalósítása
érdekében

41/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Startmunka Program elkezdéséhez
szükséges önerõ átutalásáról döntés

42/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Vig Szilárd polgármester szabadságának
ütemezési tervének elfogadása

43/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Kiss és Béres Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társaság iparûzési
adómentességre irányuló kérelmének
támogatása

44/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat Nagy László Zsoltné Szociális, Kulturális
és Oktatási Bizottság külsõ tagjaként
történõ felvételére irányuló kérelmének
támogatása

45/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat A Településképet meghatározó épületek
külsõ rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése,
energetikai korszerûsítésre irányuló
pályázathoz szükséges önerõ biztosítása

Készült: 2 példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debrecen (elektronikus úton)
Konyári Polgármesteri Hivatal, Konyár
Könyvtár, Konyár
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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. március 31-én,
csütörtökön 14.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében
megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ
Boros József Konyári Sasok Polgárõr Egyesület elnöke
Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke
Panyik Angéla családgondozó
Gál István családsegítõ
Holb Péterné Go-Tax Kft. dolgozója
Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
testület határozatképes, Király Imre képviselõ és Nagy Csaba képviselõ igazoltan vannak
távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. A 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III.11.) rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII. 08.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által a 172/2015. (XI.23.)
számú határozattal elfogadott Konyári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. A Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolójának
elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Konyári Sport Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása
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Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzat
változásainak Képviselõ-testület általi jóváhagyása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos ingatlanvásárlási ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Rézmûves Lajos 4133 Konyár, Kert u. 21. szám alatti lakos ingatlan eladási ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Elõterjesztés a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása
foglalkoztatási partnerség létrehozására és mûködtetésére irányuló projekt
elõkészítési munkáival és pályázat beadásával kapcsolatosan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. A Startmunka önerejének biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. A fõállású polgármester szabadságának ütemezési terv szerinti Képviselõ-testület
általi elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos iparûzési adófizetés alóli mentességére
irányuló kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

13. Nagy László Zsoltné 4133 Konyár, Vágóhíd u. 18. szám alatti lakos kérelme a
Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság külsõ tagjaként történõ felvételéhez
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

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

15. Különfélék

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

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

31/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

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

1. A 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III.11.) rendelet
módosítása
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Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
15/2015. (VII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által a
172/2015. (XI.23.) számú határozattal elfogadott Konyári
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. A Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évre vonatkozó
beszámolójának elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Konyári Sport Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolójának
elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és
Mûködési Szabályzat változásainak Képviselõ-testület általi
jóváhagyása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos
ingatlanvásárlási ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Rézmûves Lajos 4133 Konyár, Kert u. 21. szám alatti lakos
ingatlan eladási ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Elõterjesztés a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulása foglalkoztatási partnerség létrehozására és
mûködtetésére irányuló projekt elõkészítési munkáival és
pályázat beadásával kapcsolatosan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. A Startmunka önerejének biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. A fõállású polgármester szabadságának ütemezési terv szerinti
Képviselõ-testület általi elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos iparûzési adófizetés alóli
mentességére irányuló kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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13. Nagy László Zsoltné 4133 Konyár, Vágóhíd u. 18. szám alatti
lakos kérelme a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság külsõ
tagjaként történõ felvételéhez
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

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

15. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az Önkormányzat 6/2016. (III. 11.) számú 2016. évi költségvetési rendeletének
módosítása

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Polgármesteri Hivatal épülete évek óta riasztóval van
ellátva, mely hosszú ideig sikeresen távol tartotta az illetékteleneket Hivataluk épületétõl. Ez
a riasztó 2016. február hónapban meghibásodott, a szakemberek szerint megjavítani nem
lehetséges, ezért egy új betörésjelzõ rendszerrel kell ellátni az intézményt. A riasztóközpont
és két kezelõ cseréje szükséges. Három árajánlat érkezett. A legdrágább 240.000 Ft értékû
ajánlat volt. A National Dynamic Group Kft. kínálta a legkedvezõbb ár-érték arányú
szolgáltatást, mely 27%-os áfával terhelten bruttó 218.094.- Ft-ért vállalta a teljesítést.
A 218.094 Ft. összeg elfogadása esetén – figyelemmel arra, hogy egy új rendszer kiépítésérõl
van szó – a 2016. évi költségvetési rendeletüket mindenképpen módosítani szükséges, miután
ez kiemelt elõirányzatot érint. Beruházási kiadás. Az elfogadott költségvetési rendeletük
fõösszege nem fog változni, ugyanis a régi riasztórendszer karbantartási és figyelõ szolgálat
kiadási elõirányzata – mint dologi kiadások - abban már szerepel. A kiadási elõirányzatokon
belül szükséges a módosítások átvezetése, azaz a Polgármesteri Hivatal, illetve az
Önkormányzat költségvetésében. 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./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást megvizsgálta,
megvitatta. Javasolja a Képviselõ-testület részére annak elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni a javaslatot.

Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?
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A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

32/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Konyári
Polgármesteri Hivatal meghibásodott riasztórendszerét a National
Dynamic Grup Kft. szolgáltatóval építteti ki, melynek költsége
bruttó 218.094.- Ft.

A Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetési rendelet módosítja,
illetve felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzõdés
megkötésére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Elfogadja a Képviselõ-testület a költségvetés módosításáról szóló
rendeletet?

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2016. (III.31) számú rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III.11.) rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló CXCV. törvény
34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Konyár Község Képviselõ-
testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015.
(VII.08.) számú rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottság véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.

2.§

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3.§

A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2 melléklete lép.

4. §

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

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelõen, helyben szokásos
módon jegyzõ gondoskodik.

Konyár, 2016. március 31.

.............................................. .........................................
jegyzõ polgármester
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Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. március 31.

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ
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2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 15/2015. (VII. 08.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Polgármesteri Hivatal vezetõje, valamint a Hivatalban
dolgozó köztisztviselõk meglátása szerint indokolatlan csütörtöki napokon a 7 óra 30 perctõl
17 óráig tartó munkarend fenntartása. A tisztelt Képviselõ-testület eredeti elgondolása,
miszerint a konyári lakosok számára elõnyös a meghosszabbított ügyfélfogadási rend, nem
váltotta ki a kívánt joghatásokat. A Hivatal köztisztviselõi közel egy év tapasztalatából azt
szûrték le, hogy csütörtöki napokon 16 és 17 óra között egyáltalán nincs ügyfélforgalom vagy
olyan személyek fordulnak Hivatalukhoz, akik rendes ügyfélfogadási idõben is el tudják érni
a Hivatal szolgáltatásait. A csütörtöki napokon való 9,5 óra hosszáig tartó munkavégzés
megterhelõ a köztisztviselõk számára, akad köztük olyan dolgozó is, aki a 17 órai végzés
miatt csak egy jóval késõbbi vonattal tud hazajutni Debrecenbe.
Az új munkarend hétfõtõl-csütörtökig 7:30-16:00 pénteken 7:30-13:00 óráig. A pénteki nap
kivételével napi 30 perc munkaközi szünetet biztosít a hivatal a dolgozók számára. Az
ügyfélfogadás hétfõn és kedden 8:00-12:00-ig, szerdán nincs ügyfélfogadás, csütörtökön
13:00-16:00-ig valamint pénteken 8:00-12:00 óráig. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: Az elõterjesztési anyagban található munkarenddel kapcsolatban
lenne hozzászólása. A heti munkaidõ 39,5 órára jön ki. Pénteken 13:30-ig lenne a
munkarendje a hivatalnak, úgy kijönne a heti 40 órás munkahét a közszolgálati tisztségviselõk
számára.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A Konyári Polgármesteri Hivatalban a képernyõ elõtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló 50/1999 (XI.3.) Eü. rendelet azt
tartalmazza, hogy óránként 10 perc szünet jár a köztisztviselõknek, akik számítógép elõtt
dolgoznak. Pénteken 13.00 órakor fejezõdne be a munkaidõ. E kérdés kapcsán egyeztetett a
szomszéd település jegyzõjével, õk is évek óta ezt a gyakorlatot használják.

Erdõháti Béla képviselõ: Nincs kifogása ellene.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha benne vannak a munkában a dolgozók, akkor nem fognak
felállni 40 percenként.

Vig Szilárd polgármester: Van-e az elõterjesztéssel kapcsolatban a Képviselõ-testületi
tagoknak kérdése, véleménye?

Elfogadja a Képviselõ-testület az SZMSZ módosításáról szóló rendeletet?

A Képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

8/2016. (IV.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) VIII. Fejezet 29. § (3) bekezdés helyébe a
következõ rendelkezés lép:

Munkarend:
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök 7 óra 30 perctõl 16 óráig, péntek 7 óra 30 perctõl 13 óráig. A
pénteki nap kivételével munkaidõn belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc
munkaközi szünetet kell biztosítani.

Ügyfélfogadás:
Hétfõn, kedden, pénteken 8 órától 12 óráig
Csütörtökön 13 órától 16 óráig
Szerdán nincs ügyfélfogadás

2. §

(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. március 31.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. április 1.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete által a 172/2015. (XI.23.)
számú határozattal elfogadott Konyári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A hivatali SZMSZ módosítása abból az alkalomból vált
szükségszerûvé, mert a hivatali munka- és ügyfélfogadási rend változik az elõbb említett
tartalommal kerül módosításra.
A változások az SZMSZ IV. fejezet 1. pontjának 1.5. alpontját érinti. Van-e a Képviselõ-
testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Az SZMSZ-ben elfogadták a Polgármesteri Hivatal munkarendjét,
ügyfélfogadását. Javasolja az SZMSZ-be történõ beépítését.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

33/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat
mellékleteként, elfogadja a 172/2015. (XI.23.) számú Kt.
határozattal elfogadott Konyári Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Mûködési Szabályzatának munkarendjére vonatkozó
módosítást.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésrõl a helyben szokásos módon tájékoztassa Konyár település
lakosságát.

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

Tárgy: A Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolójának
elfogadása

Vig Szilárd polgármester: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben rögzített
beszámolási szabályok szerint a civil szervezetek, illetve jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egységei a mûködésükrõl, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükrõl az adott
üzleti év utolsó napjával kötelesek beszámolót készíteni a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól
szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet alapján.
Boros József, a Konyári Sasok Polgárõr Egyesület vezetõje a jogszabályban elõírt
kötelezettségeinek eleget téve a 2016. március 31. napján tartandó Képviselõ-testületi ülésen
ismerteti a 2015. évre vonatkozó beszámolóját.
A tisztelt Képviselõ-testületi tagok megkapták az elszámolási összesítõt. Átadja a szót Boros
József úrnak az egyesület elnökének, hogy tájékoztassa a Képviselõ-testületet a fõbb
tevékenységekrõl, és a beszámoló tartalmáról.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Boros József Konyári Sasok Polgárõr Egyesület elnöke: Köszönti Polgármester urat és a
Képviselõ-testület tagjait. Ismerteti a Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évi
beszámolóját. 2015. évi összes bevételük 818.145 Ft volt. Ebbõl az Önkormányzattól 400.000
Ft-ot, az Országos Polgárõr Szövetségtõl 400.000 Ft-ot, adományból 18.000 Ft-ot kaptak.
2016. éve 74.909 Ft-ot hoztak át. Irodai költségek-eszközök 102.179 Ft. Iroda festés,
karbantartás 61.910 Ft. A vezetõségi telefon éves költsége 128.406 Ft. Pályázati költség
202.000 Ft. Biztosítások költsége, autó biztosítása 16.747 Ft. Személyi biztosítás 18.016 Ft.
Felszerelések, ruházat, 34 db pólót vásároltak vállpajzzsal, illetve 12 db nadrágot.
Autóköltségei, karbantartás javítás 29.669 Ft. Üzemanyagra 112.204 Ft-ot költöttek Banki
költségek, számlavezetési díj 13.867 Ft.

Vig Szilárd polgármester: A beszámoló gazdasági része ezen adatokkal teljes. Az elmúlt év
szakmai részét hogyan értékelné? A csapat hány fõvel volt jelen, mennyire érezte hatékonynak
a polgárõrség munkáját?

Boros József Konyári Sasok Polgárõr Egyesület elnöke: 34 fõbõl áll az õrség. Minden
második nap volt szolgálat. Mindenki normálisan végezte a dolgát. Úgy érzékelték, hogy az
éjszakai kijárkálások kimaradoznak a fiatalok részérõl. Ezt úgy érték el, hogy próbálták felírni
az adataikat és jeleztek a rendõrség, gyámhivatal és az önkormányzat felé. Próbálnak
különbözõ idõpontokban kimenni szolgálatba.

Vig Szilárd polgármester: Garázda jellegû dolgokról vagy szabálysértésrõl van-e tudomásuk?

Boros József Konyári Sasok Polgárõr Egyesület elnöke: Garázda jellegû megnyilvánulások
nem jellemzõek a településen.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a beszámolót. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye a beszámolóval kapcsolatban?
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Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

34/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
Konyári Sasok Polgárõr Egyesület 2015. évre vonatkozó
beszámolóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Sport Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolójának elfogadása

Vig Szilárd polgármester: Hudák Imre, a Konyári Sport Egyesület vezetõje jogszabályban
elõírt kötelezettségeinek eleget téve ismerteti a 2015. évre vonatkozó beszámolóját.
A kiküldött beszámolóval kapcsolatban annyi kiegészítéssel szeretne élni, hogy a beszámoló
2. oldalán olvashatják, hogy az egyesület vezetõségének tagjai úgy döntöttek, hogy a csapatot
a megye III. osztályba indították el. A megye III. a legalacsonyabb osztály, ebbõl felkerültek a
tavalyi évben a megye II. osztályba. Megkéri Hudák Imre urat, hogy tartsa meg a szakmai és
pénzügyi beszámolóját.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Hudák Imre Konyár Sport Egyesület vezetõje: Tisztelettel köszönti a jelenlévõket. Konyár
Község Önkormányzatától 1.400.000 Ft-ot kaptak a tavalyi évben. A beszámolóból kitûnik,
hogy anyagvásárlásra, rendezvényre, irodaszerre és sportfelszerelésre, versenyeztetési díjakra,
utazási költségre és a tagok támogatására költötték a kapott összeget. A tavalyi évben a
bajnokságot megnyerte a csapat. Az esztáriakkal közösen van egy U14-es csapatuk, ami most
vezeti a megyei I. bajnokságot. Közel 80 frissen igazolt gyermek került az Egyesülethez.
Mindenhol jól szerepelnek. Próbálják a TAO-s pályázati lehetõségeiket kihasználni. Tavasszal
kezdõdik a kerítés és a labdafogó háló megépítése. Ígéretet kaptak a szövetségtõl arra, hogy
augusztustól pályázhatnak öltözõre 10.000.000-12.000.000 Ft értékben.

Vig Szilárd polgármester: Az anyagköltségre lehetne TAO-s pénzt szerezni. Cégektõl kellene
beszerezni a TAO-s pénzt?

Hudák Imre Konyár Sport Egyesület vezetõje: Igen. Az utánpótlásra 2.700.000 Ft-ot kapott a
TAO-ból. A tárgyi eszközökre, kerítésre körülbelül 6.000.000 Ft-ot kaptak a Bold Agro Kft-
tõl, Kasz-Farmtól és a Baromfiudvartól. Lehetõség szerint ezen cégek támogatására jövõre is
számíthatnak. Elõírás, hogy szakmai képesítéssel rendelkezõ edzõk vezethetnek edzéseket.
Két edzõjük van Szilágyi Tibor és Kiss László. Nagy Szabolcs és Horváth Ádám szokott
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segíteni nekik. Õket valószínûleg el kell küldeni iskolába.

Vig Szilárd polgármester: Maga és a Képviselõ-testület nevében is mondhatja, hogy büszkék
rájuk, hogy egy osztállyal feljebb került a csapat a játékosok hozzáállásának és az edzõk
kitartó munkájának köszönhetõen. A teher nagyobb lett, az utánpótlásnak, a megfelelõ
létszámnak a fenntartása kötelezõ az egyesületnek. Anyagilag is megterhelõbb az
önkormányzatuk számára is. Azt gondolja, hogy a legfontosabb az, hogy naponta több száz
gyermek rendszeres testmozgás végez délután. A cél az, hogy ezek a gyermekek, ha jól
mûködik a kiválasztás az akadémiáknál a szegénysorból kikerülhetnek. Elnök úr is említette,
hogy van néhány gyermek, akik tehetségesek. Az MLSZ-nek kell arról gondoskodnia, hogy az
ilyen tehetséges gyermekeket felfedezzék. Minden labdarúgásban tevékenykedõ vezetõ
céljának annak kellene lennie, hogy a szegénysorban élõ gyermekek kerüljenek az
akadémiába. Emiatt is célszerû a Képviselõ-testületnek a jövõben az erejéhez mérten
támogatni az Egyesületet.

Hudák Imre Konyár Sport Egyesület vezetõje: Példaként említené Nyeste Csabát, akit közel
egy hónapja levittek Gyulára egy akadémiára. Aki jelenleg kollégiumban van, katolikus
iskolába jár NB 1.-ben focizik.

Vig Szilárd polgármester: Bízik benne, hogy 17-18 évesen kihasználják a tehetségüket.
Mindenképpen örömteli, hogy rendszeres testmozgásra tudják így késztetni a gyermekeket.
Megköszöni a beszámolót. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a
beszámolóval kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

35/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
Konyári Sport Egyesület 2015. évre vonatkozó beszámolóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a civil szervezetek vezetõinek a részvételt.

/Boros József és Hudák Imre, civil szervezetek vezetõi elhagyják a termet./
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6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzat
változásainak elfogadása

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálat kormányzati funkció
kódja megváltozott, illetve az intézmény elnevezése is módosult Konyári Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálatról, Konyári Család és Gyermekjóléti Szolgálatra. Mindezen
változások miatt indokolt az intézmény meglévõ SZMSZ-ét módosítani. Van-e a Képviselõ-
testületi tagoknak kérdése, véleménye az SZMSZ-el kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Egy pár helyen a korábbiakban is kifogásolták, hogy a szolgálat
teljes jogkörrel rendelkezik az elõirányzat fölött. Teljes jogkörrel rendelkezõ részben önálló
költségvetési szerv, ez így van, mivel nem részben önállóan gazdálkodó. Amikor a beszámolót
tárgyalták, akkor már javították ezt a hibát.

Panyik Angéla családgondozó: Nekik erre nincs rálátásuk, hogy hogyan gazdálkodnak.
Egyeztetnek Polgármester úrral, mivel õk nem kezelnek pénzt.

Nagy Károlyné képviselõ: Jegyzõasszonnyal is beszéltek róla, hogy ez az anyag ment a
mûködési engedélyhez. Van benne több olyan dolog, ami több helyen szerepel a részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv és az intézmény szervezeti kapcsolatai között. A 6.
oldalon van egy olyan meghatározás, hogy a vezetõ köteles tájékoztatni feletteseit. Milyen
vezetõk, kikrõl van szó? A szolgálatnak van egy vezetõje, aki köteles tájékoztatni a felettesét.
Az intézmény vezetõire vonatkozó szabályozás a 10. oldalon, illetve a 9. oldalon a vezetõ
beosztású dolgozóra vonatkozó elõírások, ilyen náluk nincs így feleslegesnek tartja. Kötelezõ,
hogy legyen egy megbízott vezetõ? Az önkormányzat vezetõje a Polgármester, õ látja el
mindezeket. Ha már ez szerepel valahol és picit módosult, nem érdemes alaposan belenyúlni.
Gazdálkodási jogkörében irányítja, ellenõrzi az intézmény gazdálkodását, bérgazdálkodását.
A 12. oldalon az intézményvezetõre vonatkozó jogosítványok szerepelnek. A kiadási
elõirányzatok, jogszabályi rendelkezések betartásával történõ felhasználás, beszámol az
intézmény mûködésérõl, pénzügyi, jövedelmi helyzetérõl. Mindezeket rendbe kellene tenni. A
beszámoló tájékoztatást ad.

Fehér Károlyné alpolgármester: Különálló intézményrõl szól.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha önálló intézményrõl lenne szó a beszámoló helyes lenne.
Esetükben egy kormányzati funkcióról van szó.

Panyik Angéla családgondozó: Az a rész azért maradt benne, mert Polgármester úrnak
lehetõsége van arra, hogy mivel ketten vannak gondozók valamelyiküket megbízza azzal,
hogy az intézményvezetési funkciókat és szakmailag az irányítást valamelyikük vigye. Eddig
erre nem került sor. Lehetne a munkaköri leírásuknak olyan része, amelyben Polgármester úr
megbízza ezekkel, az egyéb funkciókkal vagy irányítási fenntartási dolgokkal. Van olyan
település, ahol van egy fõvezetõ, aki a kettõjük közötti harmonikus együttmûködést irányítja.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
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Úgy gondolja, hogy nem célszerû, hogy a két családgondozó közül bármelyikjük is vezetõ
legyen. A vezetõvel kapcsolatos részek kikerülnek az SZMSZ-bõl. 1. ponton belül az 1.3 Az
intézmény jogállására és gazdálkodására vonatkozó rész kikerül illetve annyi marad meg az
elõterjesztési anyag tartalmából, hogy a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatait a
Konyári Polgármesteri Hivatal látja el ezen intézménynek. Az elsõ mondat kikerül „Az
elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szerv.” A képviselõ asszony által felvetett vezetõi részek kikerülnek belõle, mivel nem látja
szükségszerûnek, hogy kettõjük között legyen egy vezetõ. Ennek következtében a
sorszámozás változtatásra kerül.

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

36/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
határozat mellékletét képezõ Konyári Család és Gyermekjóléti
Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a módosításokkal
elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

36/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat melléklete
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/Panyik Angéla családgondozó és Gál István családsegítõ elhagyta a termet./

7. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos ingatlanvásárlási ügye

Vig Szilárd polgármester: Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos a Konyári
Polgármesteri Hivatalhoz intézett 2016. február 18. napján kelt kérelmében elõadta, hogy a
4133 Konyár, Szabadság út 26. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlant meg kívánja
vásárolni, amennyiben a Képviselõ-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzatnak nincs
szüksége fent nevezett ingatlanra, ezért a jövõben adás-vételi szerzõdés tárgyát képezheti.
Véleménye szerint a nevezett ingatlanra a méreténél fogva sincs szükségük. Tekintettel arra,
hogy a Szabadság utcán helyezkedik el, illetve a Martozi családtól szeretnék megvásárolni a
Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlant. Belterületen jobb fekvési helyeken szereztek telkeket, a
jövõben is ezt tartja célszerûnek. A kérelmezõ több tulajdonostól is szeretne telket vásárolni
és egy egybefüggõ telké alakítani a vásárolt telkeket. Nem kíván ez ellen gátat szabni.
Támogatja, hogy a Szabadság utca 26. szám alatt lévõ telket értékesítsék. Amennyiben a
Képviselõ-testület úgy dönt, hogy eladja az ingatlant, árat is meg kell határozniuk. 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./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvitatta a kérelmet. Érdemben nem tudtak
döntést hozni, mivel a kérelem nem tartalmazott árajánlatot. A Képviselõ-testületnek sincs
kompetenciája értékbecslés vonatkozásában, hogy a határozatukban meg tudnák mondani,
hogy mennyiért adják el az ingatlant. El szándékozza adni az Önkormányzat ezt az ingatlant,
de kérik Polgármester urat egy értékbecslés elvégzésére, hogy tisztában legyenek a piaci
árakkal. Ezt követõen visszatérnének erre az ügyletre.

Vig Szilárd polgármester: Elvégzik az ingatlan értékbecslését, de az a gondja vele, hogy
információi szerint kb. 50.000 Ft-ba kerül egy ilyen értékbecslés. Adó-érték bizonyítvány
kiállításával meghatározhatják õk maguk az ingatlan értékét?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Harsányi Edit adó- és érték bizonyítványt készíthet róla, ha ez a
Képviselõ-testületi tagoknak megfelel.

Erdõháti Béla képviselõ: Azért szükséges számukra, hogy lássák mennyit ér az ingatlan.
Nekik is és a vásárlónak is védelmet jelent.

Nagy Károlyné képviselõ: Mûvelésbõl kivett ingatlanként szerepel?

Erdõháti Béla képviselõ: Beépített terület, telekként van nyilvántartásba véve.

Vig Szilárd polgármester: Kivett beépítetlen terület.

Erdõháti Béla képviselõ: A Bizottság sem akar gátat vetni az ingatlan ügyletnek. Az árat meg
kellene határozni mindkét fél érdekében.
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Vig Szilárd polgármester: Az adó- és értékbizonyítványt Harsányi Edit fogja elkészíteni,
amiben meg lesz határozva az ár.

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

37/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133
Konyár belterület 1154. hrszú, a valóságban a Szabadság utca 26.
szám alatt lévõ ingatlanról adó- és értékbizonyítványt készíttet,
abból a célból, hogy reális értéket kapjanak az ingatlan valós
értékérõl.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

8. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Rézmûves Lajos 4133 Konyár, Kert u. 21. szám alatti lakos ingatlan eladási ügye

Vig Szilárd polgármester: Rézmûves Lajos Konyár, Kert u. 21. szám alatti lakos 2015.
október 20. napján érkezett levelében kérte Konyár Község Önkormányzatát, hogy ha teheti,
ne szólítgassa fel parlagfû miatt, hanem vásárolja meg tõle, valamint örököstársaitól a 4133
Konyár belterület 149. hrszú, a valóságban Rákóczi u. 63. szám alatt lévõ ingatlant.
A Konyári Polgármesteri Hivatal megállapította, hogy az ingatlannak 11 örököse van, a 11
örökösbõl 3 személy jelezte Hivatalunk felé eladási szándékát. A 11 örökösbõl 2 személy
elhunyt nemrégiben, egyiküknek további négy örököse van és a hagyatéki eljárás az ingatlan
ügyében még folyamatban van.
Szankcióval fogják súlytani a továbbiakban is, ha nem írtja ki a parlagfüvet. Tavaly azt az
információt kapta, hogy abban az esetben, ha az ingatlanban résztulajdonosok lennének, akkor
hatékonyabban és könnyebben tudnák az akaratukat érvényesíteni a szankciók tekintetében a
területtel kapcsolatban. Amikor az értékbecslés megérkezik részarányosan szükségszerûnek
tartaná, hogy a 2-3 személytõl megszerezzék a tulajdonrészt lehetõleg kedvezõ áron. Úgy
gondolja, hogy ez önkormányzati és közösségi érdek. Ezt a napirendi pontot szintén
megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét Erdõháti Béla képviselõt,
hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla alpolgármester: A Bizottság az elõterjesztést megtárgyalta és nem támogatja az
ingatlan megvásárlását azon indokoknál fogva, hogy a nevezett ingatlan végrehajtással terhelt,
több mint 600.000 Ft végrehajtási összeg szerepel a tulajdoni lapján. Ezen kívül 11 örököse
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van az ingatlannak, közülük két személy elhunyt, még a közjegyzõi hagyatékátadó végzést
nem kapták meg az örökösök. A 11 örökössel kapcsolatban az ügyintézés is olyan terhet ró a
közszolgálati tisztségviselõkre, hogy nem gazdaságos ez az ingatlanügylet. 633 nm
térmértékû ez az ingatlan. A tulajdoni lap 3. részénél találják meg a terheléseket.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást. Ez idáig nem volt tudomása
arról, hogy terhelés van az ingatlanon. Így már õ sem támogatja az ingatlan megvásárlását. A
295.000 Ft-ot túl soknak tartja. 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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

38/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem kívánja
megvásárolni a 4133 Konyár belterület 149. hrszú, a valóságban
Rákóczi utca 63. szám alatt lévõ ingatlant.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
tájékoztassa az eljárásban résztvevõ ügyfeleket.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

9. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Elõterjesztés a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása
foglalkoztatási partnerség létrehozására és mûködtetésére irányuló projekt elõkészítési
munkáival és pályázat beadásával kapcsolatosan

Vig Szilárd polgármester: Bakó István, a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke március 22. napján e-mailben kereste meg Önkormányzatukat, hogy a
Képviselõ-testület soron következõ ülésén nyilvánítson véleményt arról, hogy részt kíván-e
venni egy a derecskei járásban kialakításra kerülõ foglalkoztatási partnerségben, valamint
támogatja-e, hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása a
foglalkoztatási partnerség létrehozására és mûködtetésére irányuló projekt elõkészítési
munkáit elvégezze, és – amint lehetõsége lesz rá – a Derecskei Járási Hivatallal konzorciumot
alkotva támogatási kérelmet nyújtson be tervezett fejlesztés megvalósítása érdekében.
Bakó István polgármester úrral már tárgyaltak errõl, hogy partnerséget hozzanak létre. A
partnerség létrehozás azért válik szükségszerûvé, mert a Kistérségi Társulásnak, amivel a
foglalkoztatást segítenék elõ, a közfoglalkoztatásból kimaradók számára. A Társulás által
megtakarított összegekbõl mûködik jelenleg. Gépjármûveket és egyéb eszközök
értékesítésének összegébõl tartja fent magát. Ezen foglalkoztatottsági partnerség
létrehozásával és a projekt esetleges megvalósulásával válna lehetõvé, hogy a
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foglalkoztathatóságot biztosítsák és a Társulást fenntartsák 2019. végéig. Van-e a Képviselõ-
testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: Eddig is mûködött a partnerség.

Vig Szilárd polgármester: A támogatás maximális mértéke az összes felhasználható költség
100%-a. Önkormányzatuknak minimálisan kellene hozzátennie a mûködéshez. Legfõbb
szempont a foglalkoztathatóság elõsegítése. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése,
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti az I. számú határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

39/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ezúton kifejezi
azon szándékát, mely szerint részt kíván venni egy a Derecskei
járásban kialakításra kerülõ foglalkoztatási partnerségben.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a II. számú határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

40/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja,
hogy a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulása a foglalkoztatási partnerség létrehozására és
mûködtetésére irányuló projekt elõkészítési munkáit elvégezze, és
– amint lehetõsége lesz rá – a Derecskei Járási Hivatallal
konzorciumot alkotva támogatási kérelmet nyújtson be tervezett
fejlesztés megvalósítása érdekében.

Határidõ: azonnal
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Felelõs: Vig Szilárd polgármester

10. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Startmunka önerejének biztosításáról

Vig Szilárd polgármester: Bakó István, a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulása elnöke 2016. március 25. napján érkezett levelében tájékoztatta Konyár Község
Önkormányzatát arról, hogy a Startmunka megvalósítása 2016. április 01. napján elkezdõdik.
Bakó István kéri, hogy a programok megvalósulásához összesen 293 000.- Ft-ot Konyár
Község Önkormányzata utaljon át a Társulás folyószámlájára 2016. április 15-ig. Ezt a
napirendi pontot szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét
Erdõháti Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvitatta az elõterjesztést. Támogatja a
Kistérségi közfoglalkoztatást, azonban a fedezetre vonatkozóan nem kell dönteni a
Testületnek, miután az be van építve a 2016. évi költségvetésbe a Közfoglalkoztatás önerõ
biztosítás alá.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

41/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja, hogy
a Startmunka Program elkezdéséhez szükséges Konyár községet
terhelõ önrész, 293.000.- Ft átutalásra kerüljön a Derecske-
Létavértes Kistérségi Társulás 11738008-15376800 számú Társulási
folyószámlára.

A fedezet biztosított a 2016. évi költségvetésben.

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

Tárgy: A fõállású polgármester szabadságának ütemezési terv szerinti Képviselõ-testület
általi elfogadása

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. március 24. napján
érkezett levelében felhívta a Konyári Polgármesteri Hivatal jegyzõjének figyelmét arra, hogy
a soron következõ Képviselõ-testületi ülésen a polgármester terjessze a testület elé
tárgyalásra, illetve jóváhagyásra szabadságának ütemezési tervét, mely kötelezettséget a
Képviselõ-testület számára a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (2) bekezdése ír elõ. A fõállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
Tavaly 5 napot meg nem haladóan volt távol, ahol nem a hivatali ügyekbõl kifolyólag intézte
a munkáját. Ennyi napot nem lesz távol, de kénytelen volt a tervet elkészíteni. Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

/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 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

42/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja Vig
Szilárd polgármester szabadságának ütemezési tervét, mely szerint
a polgármester

2016. május 23-27.
2016. május 30-június 3.
2016. június 6-9.
2016. július 18-22.
2016. július 25-29.
2016. augusztus 15-19.
2016. szeptember 12-16.
2016. november 21-25.

napokon kíván szabadságra menni.

A Képviselõ-testület kötelezi a polgármestert, hogy a szabadság
igénybevételérõl a Képviselõ-testületet a következõ ülésen
tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
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12. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos iparûzési adófizetés alóli mentességére
irányuló kérelme

Vig Szilárd polgármester: Dr. Kiss Gergely Gábor 2016. február 23. napján érkezett levelében
kéri a Polgármester Urat, illetve a Képviselõ-testületet, hogy vállalkozása – melynek vezetõ
tisztségviselõjeként a község háziorvosi és iskolaorvosi teendõi ellátja – a Kiss és Béres
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság részére az iparûzési adómentességet támogatni és
költségvetésben megszavazni szíveskedjen. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.
§ (4) és (5) bekezdéssel egészült ki, mely 2016. január 1. napjától hatályos. Eszerint az
önkormányzat a saját rendeletében jogosult a háziorvos, védõnõ vállalkozó számára
adómentességet megállapítani az iparûzési adó alól vagy kedvezményt biztosítani számukra.
Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védõnõ vállalkozó számára
azonosnak kell lennie. Feltétel azonban, hogy a vállalkozó orvos vagy védõnõ vállalkozási
szintû iparûzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot ne haladja meg.
Egyeztetett a háziorvossal, aki Debrecenre hivatkozott, mivel ott elengedik az iparûzési adót
ilyen esetben. Debrecen városa megengedheti magának, hogy ilyen kedvezményt biztosítson.
Nincs ellene, hogy a védõnõnek vagy a háziorvosnak kedvezzenek ilyen esetben. Nem
gondolja azt, hogy egy ilyen vállalkozó számára megterhelõ lehet az évi 120.000 Ft iparûzési
adó megfizetése. Ha most szavaznak azért lesz a tartózkodás mellett, mert az összeg
nagyságára tekintve valamint, hogy iparûzési adó erõsség tekintetében a településük gyenge.
Ezt a napirendi pontot szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét
Erdõháti Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést és támogatja a
háziorvos kérelmét. Javasolja a Képviselõ-testületnek a mentesség megállapítását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást. Van-e a Képviselõ-testület
tagjainak kérdése, véleménye az elõterjesztési anyag tartalmával kapcsolatban?

Fehér Károlyné alpolgármester: Azért támogatja a mentességet, mert a háziorvos csak a
vállalkozási része után fizeti az iparûzési adót. A többi része mentes, amit az OEP-tõl kap. A
tevékenységébõl kevés az árbevétel, ezzel szemben minimális a költsége. Úgy gondolja, hogy
méltányolható lenne, mivel nem sok a vállalkozói bevétele. Sok háziorvosi állás van üresen,
amit még az Állam is támogat, hogy egy kisebb településen elhelyezkedjen, ezzel
méltányolhatnák.

Nagy Károlyné képviselõ: Az évi 15.000.000 Ft iparûzési adóból minimális a 120.000 Ft. Ha
ez az összeg kint marad úgy gondolja, hogy az Önkormányzatot sem hozza olyan helyzetbe,
hogy veszélyeztetné a mûködését. Amit Képviselõ Asszony is mondott, az újságokban nagyon
sok háziorvosi állás van meghirdetve. Mindent meg kell tenniük, hogy az orvos megmaradjon
a településen. Javasolja a kedvezmény megadását.

Major Imre képviselõ: Amikor megkapta az anyagot azt gondolta, hogy nem fogja támogatni.
De most meggyõzték azzal, hogy a falunak fontos, hogy megtartsa a háziorvost. A törvény
lehetõséget enged rá az iparûzési adó elengedésére.
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Vig Szilárd polgármester: Nem gondolja azt, hogy ha a Képviselõ-testület nem támogatná az
iparûzési adó elengedését, azzal ne maradna itt a háziorvos. Van-e a Képviselõ-testület
tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

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 4 igen, 1 tartózkodott szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

43/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kiss és
Béres Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság iparûzési
adómentességre irányuló kérelmét támogatja.

A Képviselõ-testület a helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11)
számú önkormányzati rendeletébe belefoglalja a háziorvos
adómentességét.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
kérelmezõt a döntésrõl értesítse.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

13. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Nagy László Zsoltné 4133 Konyár, Vágóhíd u. 18. szám alatti lakos kérelme a
Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság külsõ tagjaként történõ felvételéhez

Vig Szilárd polgármester: Nagy László Zsoltné roma nemzetiségi képviselõ 2016. március 24.
napján érkezett levelében - hivatkozva Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdésére - kéri a Képviselõ-testületet, hogy vegye fel
fent említett bizottság tagjai közé.
Kérelmében elõadta, hogy a Konyári Nemzetiségi Önkormányzat képviselõi örömmel vették,
hogy Konyár Község Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között
együttmûködési megállapodás jött létre. A kérelmezõ szerint helyi szinten a két önkormányzat
kapcsolata hosszabb távon gyümölcsözõ lehet. Szeretnék a kapcsolatot, együttmûködést
bõvíteni, nyitottak erre, de szeretnék azt is, ha Konyár Község Önkormányzata is nyitna
feléjük e gesztussal. Arra gondolt, hogy a „szociális bizottságban” mint külsõ bizottsági
tagként befogadnák õt. A roma lakosság száma Konyáron jelentõs, többsége a szegényebb,
kevésbé iskolázott réteghez tartozik. A roma háztartások jövedelmi helyzete is kifejezetten
rossz a településen. Az alacsony jövedelmek, az általános szegénység teljes mértékben
meghatározza a roma közösség mindennapi problémáinak a körét, amelyek a pénztelenség,
munkanélküliség, ezek következményeként a szegénység, lakás, ruha, étkezés területén
jelentkeznek. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselõje nagyon jól ismeri a település

http://www.pdfdesk.com


roma családjainak szociális helyzetét, ezért a „szociális bizottság” ezen feladatainak
ellátásában is jelentõs segítséget tudna nyújtani.
Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elõterjesztési anyag tartalmával
kapcsolatban?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A kérelmet benyújtó kérelme alapján az indokai megalapozottak.
Javasolja a bizottságba történõ felvételét. Jó dolognak tartja, hogy ha egy olyan rálátással bíró
személy kerülne a bizottságba, aki tudná a bizottság jelenlegi munkáját segíteni.

Major Imre képviselõ: Nagy László Zsoltné mire gondolt, miben tudna segíteni?

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Ismeri azokat a romákat, akik valóban rászorulók.

Major Imre képviselõ: Van egy szociális rendeletük, ami alapján döntéseket hozhatnak.

Nagy Károlyné képviselõ: Tudja-e, hogy mi a Szociális Bizottság feladata?

Vig Szilárd polgármester: Nem lehet páros számú a bizottság tagjainak létszáma.

Nagy Károlyné képviselõ: Mindig a többségnek kell jelen lennie az üléseken.

Major Imre képviselõ: Ha Nagy László Zsoltnét felveszik, hárman kell jelen lenniük, de ha
marad a jelenlegi létszám, elég ha két tag jelen van.

Nagy Károlyné képviselõ: Így van.

Major Imre képviselõ: A szociális rendeletük alapján dolgoznak. Arra tettek esküt, hogy a
törvényt betartják és betartatják, nem szimpátia alapján döntenek. Hiába adnának települési
támogatást annak, akinek a törvény szerint nem jár, nem adhatnak.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem errõl van szó a kérelemben. Nagy László Zsoltné segíteni
akarja a munkájukat.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Megkéri Major Imre képviselõt, hogy értelmezze a
kérelmet, mert nem a Major úr által elmondottakról van szó benne. Nem cáfolja meg azt, ha
valaki nem jogosult a támogatásra.

Vig Szilád polgármester: Amit Major Imre képviselõ mondott azt alátámasztja az a mondat,
hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselõje nagyon jól ismeri a településen élõ
roma családok helyzetét, ezért a Szociális Bizottság ezen feladatában is jelentõs segítséget
tudna nyújtani.

Major Imre képviselõ: Igen.

Vig Szilárd polgármester: Nem megalapozatlan, amit Major Imre képviselõ mondott.

Erdõháti Béla képviselõ: Ne fordítsák ki a mondatait. Ha már jóindulattal akar segíteni, ne
támadják.
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Major Imre képviselõ: Nem támadja Nagy László Zsoltnét.

Vig Szilárd polgármester: Major Imre képviselõnek nem az a célja, hogy támadjon.

Erdõháti Béla képviselõ: Évek óta nincs normális kapcsolatuk a Roma Önkormányzattal.

Vig Szilárd polgármester: Sem Major Imre képviselõ részérõl, sem pedig a saját részérõl nem
volt támadás.

Nagy Károlyné képviselõ: A testületnek kell döntenie a létszámemelésrõl. A bizottságnak az
SZMSZ-ük alapján véleményeznie kell az elõterjesztést, ami szociális tárgyú, a Bursa
Hungarica felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj elbírálása, illetve annak a hatás elõkészítése,
mivel testületi a döntés. Feladatai közzé tartozik még a kulturális oktatás és sportfeladatok
véleményezése, kistérségi kapcsolatok ápolása, a rendkívüli települési támogatás,
gyógyszertámogatás odaítélése. Nem nagyszámú ügyrõl van szó, mivel van olyan ügy, ami
polgármesteri hatáskörbe tartozik. Kevés az olyan kérelem, amit a bizottság tárgyal.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az SZMSZ-t és a költségvetést is módosítani kell, több
módosítást is ki kell dolgozni.

Nagy Károlyné képviselõ: Elõbb dönteniük kell benne, ennek megfelelõen történik meg az
SZMSZ módosítás.

Vig Szilárd polgármester: Anyagi vonzata van, havi 10.000 Ft.

Erdõháti Béla képviselõ: Az önkormányzat könyvelõje mondta, hogy több lett a
pénzmaradvány, mint amit a költségvetésbe beépítettek.

Vig Szilárd polgármester: Szeretné elmondani, hogy Nagy László Zsoltné hozzáállásán
látszik, hogy szeretné bevonni a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjait a munkába. A
problémája az, hogy az elmúlt 1,5 évben a problémakör, ami a településükön az elmúlt
években jelen volt az ellen nem tettek semmit. A roma lakosság döntõ többségének a
kulturális fejlõdése irányába nem tettek lépéseket. Többször azt érezte, hogy a polgármester
és az önkormányzat szándékával, céljaival nem egyezik. Jó lenne, ha a jövõben azt
érezhetnék, hogy a céljuk közös, valamint ezért tenne is a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Elfogadhatatlannak tartja, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nem vesz részt az
üléseken és az elõterjesztési anyagot sem veszi át. A roma lakosság problémájával sem
foglalkozik. Jó lenne, ha a tagok tennének ezen dolgok ellen, hogy ne úgy érezzék, hogy nem
tesznek a település fejlõdéséért semmit.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Két héttel ezelõtt a Kormányhivatal munkatársa érdeklõdött Konyár
Község Önkormányzata, illetve a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolatát
illetõen. Ugyanis Nagy László Zsoltné panaszt tett a Kormányhivatalban, miszerint az
Együttmûködési megállapodás felülvizsgálata kapcsán nem tapasztalnak segítõ hozzáállást az
önkormányzat részérõl, a romák nem tudják érdekeiket érvényesíteni. Úgy gondolja, hogy a
romák minden segítséget megkapnak az önkormányzattól. A roma ülésen sem tapasztalt
ellenséges hangulatot.
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Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Nem tagja a történteket, valóban felhívta a Debreceni
Kormányhivatalt. Amit elõterjesztésnek szántak az nem volt benne. Megkérdezi Jegyzõ
Asszonytól, hogy emlékszik arra, amikor Nagy Tamás visszajött?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem találkozott Nagy Tamással másnap.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Visszament Nagy Tamás Jegyzõ Asszonyhoz, hogy
kijavítsák aznap folyamán. Jegyzõnõ pedig azzal távozott, hogy fáj a feje.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Táppénzen volt.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Aznap Jegyzõ Asszony csak azért jött ki, hogy meg tudják
tartani a testületi ülést.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Nem volt az anyagban az a fejezet, aminek benne
kellett volna lennie.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Benne volt.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Mondták, hogy módosítják. Nagy Tamás visszajött,
mivel szeretett volna Jegyzõ Asszonnyal beszélni, aki akkor már nem volt itt. Nagy Bettina
titkársági ügyintézõ azt mondta Nagy Tamásnak, hogy a Jegyzõ Asszony rosszul volt és
hazament.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Így igaz, rosszul érezte magát. Egyébként sem volt kint
Jegyzõ Asszony aznap, mivel táppénzen volt. Csak azért jött ki, hogy meg tudják tartani a
testületi ülést.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Nem volt elõterjesztve az, amit módosítani kellett
volna. Nem kaptak felvilágosítást, emiatt telefonáltak be Debrecenbe ott kérték, hogy Jegyzõ
Asszonyt hívják fel. Nagy Tamással azt érzik, hogy el vannak nyomva, mivel nem társulnak
velük, így hogyan jöjjön létre a közös munka? Neki és Nagy Tamásnak nincs köze ahhoz,
hogy Gyöngyösi Jenõ nem vesz részt az üléseken. Õk is sokszor keresték az elnököt.

Vig Szilárd polgármester: Úgy gondolja, hogy a tagok igenis tehetnek a helyzet ellen.

Nagy Károlyné képviselõ: Amikor az együttmûködési megállapodást tárgyalták, odament
Nagy László Zsoltnéhoz és megkérdezte, hogy miért nem mondtak véleményt a
megállapodásról. Egyikük sem szólalt meg, ha valami kimaradt, a képviselõ-testületi ülésen
kellett volna jelezniük.

Vig Szilárd polgármester: Korrekt dolog lett volna tõlük, hogy mielõtt telefonálnak a
Kormányhivatalnak, elõtte Jegyzõ Asszonnyal megbeszélik a problémát.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Reagálna Nagy László Zsoltné által elmondottakra. Amikor volt a
roma képviselõ-testületi ülés, két napig betegszabadságon volt. A roma képviselõknek
említette, hogy lázasan, betegen jött be dolgozni, mivel fontosnak tartotta a problémájukat. Az
egész testületi ülést õ vezette le, hogy segítsen rajtuk. Minden testületi ülésen észrevételeket,
hozzászólásokat lehet hozzáfûzni az anyaghoz, ez nem hangzott el. Mivel betegszabadságon
volt hazament. Jelezte a kolléganõ, hogy Nagy Tamás késõbb visszatért. A testületi ülésen
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nem volt hozzászólás az együttmûködési megállapodással kapcsolatban. Ha lett volna, azt
beépíti. Az egész észrevétel annyiból állt, hogy az elsõ bekezdés mellett szerették volna, ha a
második is beillesztésre kerül, ezt jelentette a kolléganõje. A soron következõ testületi ülésen
be is építette az együttmûködési megállapodásba. Kikéri, hogy õ nem együttmûködõ a
romákkal. Jól esett volna, ha a panaszaikkal elõször hozzá fordulnak és utána a
Kormányhivatalhoz.

Vig Szilárd polgármester: Jegyzõ Asszony említette az együttmûködési megállapodást, ezzel
kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mennyi roma
embernek segítette elõ a kulturális fejlõdését vagy a foglalkoztatását? Ha a jó szándékról és a
hozzáállásról beszélnek, ezt meg lehet említeni.

Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ: Ha nem is fogadják el, õ tudomásul veszi, hogy a
romáknak ebben a faluban semmihez nincs joguk.

Nagy Károlyné képviselõ: Döntési joguk nincs a testületi munkába, ezt tudnia kellene. Ha
bármilyen ügyben megkeresik a Polgármestert, Jegyzõt vagy a Képviselõ-testületet, nem
gondolja, hogy minden kérésüket elutasítanák. Van amiben tudnak segíteni.

Vig Szilárd polgármester: A nyílt Képviselõ-testületi ülésre a romák is jöhetnek.
Együttmûködés keretében biztosítják a fórum megtartását a Mûvelõdési Házban, vagy a
helyiség biztosítása is megoldott volt és lesz, ahogy Gyöngyösi úr kérte.

Major Imre képviselõ: Ki meri jelenteni, hogy a faluban nincs diszkrimináció. A
közmunkások túlnyomó része roma nemzetiségû. Itt mindenki kenyeret, munkát kap. Nem
segélyt, támogatást adnak, hanem munkát. Aki visszabeszélt, ivott az a személy el lett küldve.
Mindenkit próbálnak a munka világába beilleszteni. Senkit sem bántanak, aki roma
nemzetiségû. Úgy gondolja, hogy azt hiszik el vannak nyomva, pedig ez nem így van. Az a
gond, hogy hátulról visszahallja az ember.

Erdõháti Béla képviselõ: Nagyon eltértek az eredeti témától.

Vig Szilárd polgármester: Ezeket el kellett mondaniuk.

Erdõháti Béla képviselõ: Utána is elmondhatta volna. Zárják le a vitát és szavazzanak, a
különfélékben még lehet errõl beszélni.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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44/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Nagy László
Zsoltné 4133 Konyár, Vágóhíd u. 18. szám alatti lakos Szociális,
Kulturális és Oktatási Bizottság külsõ tagjaként történõ felvételére
irányuló kérelmét támogatja.

A Képviselõ-testület megkéri Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõt az
önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításának
elõkészítésére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

14. 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 2016. március 11. napján tartott testületi ülésen a tisztelt Képviselõ-testület már határozott
fent említett pályázat benyújtásáról. Az önerõ mértéke a pontos számítások szerint 2.631.578.-
Ft. Ennek az összegnek a biztosításáról szükséges a Képviselõ-testületnek döntenie. 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./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az elõterjesztést. Javasolja a
képviselõ-testületnek a pályázat benyújtását, és biztosítsa a pályázathoz szükséges összeget a
2015. évi pénzmaradvány terhére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást.
Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?
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A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

45/2016. (III. 31.) 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, valamint biztosítsa a pályázati önerõt, mely 2.631.578.- Ft.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2.631.578.- Ft önerõt, a 2015. évi
pénzmaradvány terhére biztosítsa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

15. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Kamerákra infravetõk felszerelése

Vig Szilárd polgármester: A felszerelt kamerák vonatkozásában a Hencidai, Gáborjáni és a
Bagosi út végére kellene infavetõt felszerelni. Derecske ki- és bevezetõ útjain nem tartják
szükségszerûnek az infravetõ felszerelését, mivel az út jól ki van világítva. Beszélt a
kamerákat felszerelõ céggel. Munkadíjat nem számolnának fel, az eszközöket kellene
megvásárolniuk, amelynek értéke bruttó 46.000 Ft/db. Ezekbõl az eszközökbõl 3 db-ot látnak
célszerûnek megvásárolni, mivel az említett három útszakasz külterületre esik.

Major Imre képviselõ: Javasolja az infavetõk felszerelését.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

46/2016. (III. 31.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település kivezetõ
útjaihoz (Debreceni utca, Hencidai utca, Gáborjáni utca) felszerelt
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kameráira infravetõket szereltet fel a National Dynamic Group Kft-vel
bruttó 46.000 Ft/darab áron.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. Konyár, Rákóczi u. 64. szám alatti ingatlan megvételérõl tájékoztatás

Vig Szilárd polgármester: Behívta ma a Martozi családot. Négyen tulajdonosai a Rákóczi u.
64. szám alatti teleknek, amelyet az önkormányzat megvásárolni szándékozik. A telek hátsó
részére Fehér Károlyné alpolgármesterrel tervezik, hogy szilárd aljzatra ideiglenesen
elhelyezzék az önkormányzati törmelékeket. Paprikaszárításra fészert építenének a telken,
emiatt is célszerûnek tartja megvásárolni a telket. A tulajdonosokkal 100.000 Ft vételárban
egyeztek meg. Utána kell még járniuk, hogy mekkora teher van a telken, ettõl függ a vételár
összege.

3. Idõsek otthona építése Konyáron

Vig Szilárd polgármester: Szalóki Gábornak van egy ismerõse, akit Zakar Ferencnek hívnak.
Korábban már voltak kint, az idõsek otthonára a szociális alapellátás szolgálat fejlesztése
címszó alatt lehetett pályázni. Ezzel a pályázattal kapcsolatban benyújtották a pályázatukat a
családsegítõ szolgálat épületének felújítására. Más civil szervezet is pályázhat ilyenre, nem õk
pályáznának, hanem Zakar úr cége. Elõször Hosszúpályiban akarták, de most Konyárra
tervezik, felmérik a lehetõségeket. Olyan épületet keresnek, amit át tudnak építeni. A volt
ÖNO épülete tetszett meg nekik. Az épülettel kapcsolatban fenntartási kötelezettségük van.
Arra kíváncsi, hogy mennyi összeget kell megtéríteniük, mivel ott foglalkoztató terem van
jelenleg. Békési úrtól 1.300.000 Ft-ról értesült. Nem lenne ellenére, hogy ha a településen
pályáznának az öregek otthonára. Konkrét információ nincs a birtokában.

4. Bokszedzõ utazási térítése

Vig Szilárd polgármester: Megkereste a Derecskei Családsegítõ Központtól Szabó Sándor
bokszedzõ, aki a DVSC edzõje. Megoldást találnának arra, hogy az agresszív jellegû
hajlamot, ami erõsen jelen van az iskolás fiatalokban, levezessék. Díjmentesen órákat
tartanának az iskolás gyermekeknek. Mindezt a Központ segítségével és Szabó Sándor
segítségével. Szabó Sándor díjazását megoldják más forrásokból. Az edzõ heti két
alkalommal járna ki a településre. Több településen pozitív hatása volt. A Központ az
önkormányzattól, az üzemanyag költségtérítésével kapcsolatban kért segítséget. Feltételesen
5-6 hónapig támogatná az önkormányzat az üzemanyagot. 25.000-30.000Ft/hó összegrõl
lenne szó, mivel az edzõ Berekböszörménybõl járna ki a településre.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha a gyermekek igénylik, akkor támogatja.

Erdõháti Béla alpolgármester: Az igényeket felmérték?

Vig Szilárd polgármester: Ki van plakátlova az iskolában.

Nagy Károlyné képviselõ: A boksz fegyelemre tanít.
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Vig Szilárd polgármester: Ha a gyermekek a pozitív hatását érzékelik, akkor egyértelmû,
hogy támogatja.

Major Imre képviselõ: Az a tapasztalat, hogy az elején lelkesen járnak, majd késõbb
abbahagyják. A településen régen volt zeneiskola, az is abbamaradt érdeklõdés hiányában. Az
edzésekre hol kerülne sor?

Vig Szilárd polgármester: A tornateremben. A tornateremben a padlózat nagyon rossz
állapotban van.

5. Közkifolyókról tájékoztatás

Vig Szilárd polgármester: A TRV Zrt. két munkatársa, Bujdosó Gábor üzemvezetõ és a helyi
szakembere, Bíró Tibor kereste fel õt. 13 db közkifolyójuk van. A TRV Zrt-vel kötött
szerzõdésben 10 m3 számolnak el a közkifolyókra. 13 db közkifolyójuk van, amibõl 1 db van
felszerelve mérõvel. Kijött egy 600.000 Ft-os számla a tavalyi évre vonatkozóan. A 13
közkifolyóból 7 db nem üzemelt a tavalyi évben, ezzel módosítanák a szerzõdést. Ezzel
kapcsolatban már megkérték a TRV Zrt-t a szerzõdés módosítására. Rövid idõn belül jönni
fog egy kimutatás 2-3 közkúttal kapcsolatban, amelyeknél nem áll fent az, hogy 150 méteres
körzetben nincs olyan lakás, ahova ne lenne bekötve a víz. Ezen kutakat lezárják, de nem
szüntetik meg. A megmaradt közkutakra mérõmûszert szereltetnek fel. Ezen kutak esetén
aknát kell létesíteniük. Az aknát a közfoglalkoztatottakkal készíttetnék el, ezzel kapcsolatban
segítséget kérnek a TRV ZRt-tõl. Azokat az emberek felszólítják, akiknél saját önhibájuk
miatt lett kikötve a víz, hogy a közkutak meg lesznek szüntetve.

Nagy Károlyné képviselõ: Azért javasolja a mérõórák felszerelését, mert nem tudja, hogy
jelenleg vannak-e olyan személyek, akik a közkutakat használják autómosásra vagy locsolnak
róla.

Vig Szilárd polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs több 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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