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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. április 27-én, szerda 8.30
órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott rendkívüli
nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Külön köszönti Hudák
Imre Konyári Sport Egyesület elnökét. Megállapítja, hogy a Képviselõ-testület határozatképes
Fehér Károlyné alpolgármester és Nagy Csaba képviselõ igazoltan vannak távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Konyári Sport Egyesület pályázatának támogatása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék

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

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

53/2016. (IV. 27.) számú Kt. határozat

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

1. Konyári Sport Egyesület pályázatának támogatása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék
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1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyári Sport Egyesület pályázatának támogatása

Vig Szilárd polgármester: Azért szükséges a rendkívüli képviselõ-testületi ülés megtartására,
mivel szûk a határidõ a sportkört érintõ pályázati kiírással kapcsolatban. A pályázati kiírásnak
köszönhetõen új öltözõ épület építésére van lehetõség. A képviselõ-testületi tagok által
megismert tájékoztatóból kitûnik a pályázati kiírás és a követelmények. Önkormányzatuk
anyagi hozzájárulására van szükség az önerõ vonatkozásában. Hudák Imre elnök úr
tájékoztatta arról, hogy 10.000.000 Ft-ot TAO-s pénzbõl lehetne a pályázathoz kapcsolni. Így
tevõdne össze a 15.000.000 Ft-os költség, ami az új épület anyagköltségét fedezné. Átadja a
szót Hudák Imre úrnak, megkéri, hogy tájékoztassa a tisztelt képviselõ-testületet a
pályázathoz kapcsolódó követelményrõl, amit az önkormányzattal szemben támaszt a
pályázat író. Minek kell megfelelniük, miket kell teljesíteniük a sikeres pályázathoz?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Köszönti a megjelenteket. Az úgynevezett
látvány-csapatsport támogatását a Magyar Kormány 2013-2014 óta a társasági adóval segíti.
Itt lehet pályázni a társasági adóra, ami azt jelenti, hogy a vállalkozók felajánlják a társasági
adójuk 70 %-át, aki arra megfelel. Ebbõl a pénzbõl utánpótlás nevelésre, valamint tárgyi
eszközökre, mint például öltözõ, sportpálya felújításra lehet pályázni. A szövetségtõl azt az
információt kapta, hogy adjanak be egy új öltözõre vonatkozó pályázatot. A társasági adóból
erre a célra 10.000.000 Ft-ot tudnak összeszedni. Az önkormányzatnak 4.500.000 Ft önrésszel
kellene hozzájárulnia ehhez a pályázathoz. Hadházi Lászlóval már beszélt, aki megcsinálta a
pályázathoz szükséges mûszaki leírást és a költségvetést. A mai napon délután 3 óráig kell
beadniuk a pályázatot.

Vig Szilárd polgármester: A sportfejlesztési programok beadási határideje április 30. Az
összeg amit Tao-s pénzbõl a szervezetektõl tudnak gyûjteni az 10.000.000 Ft?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Igen.

Vig Szilárd polgármester: Ehhez az összeghez tennének még 4.500.000 Ft-ot. Egy
összefogásra lenne szükség a Konyár település sorsáért aggódó vállalkozók tekintetében.
Segédmunkásokat az önkormányzat is tud biztosítani. Azért kellene az 50 %-os támogatás az
önkormányzat részérõl, hogy a pályázat sikeres legyen. A pályázati kiírás szerint 10-70 %-ig
járulhatnak hozzá az önkormányzatok a pályázathoz.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Ezzel a részével kapcsolatban nem tud
tájékoztatást adni.

Vig Szilárd polgármester: 15.000.000 Ft-ot meghaladó költség vonzata van az új tüzivíz és
szennyvíztározó megépítésének az új tornaterem beruházással kapcsolatban. Az NSK kötelezõ
önkormányzati feladatnak írta elõ számukra. Az együttmûködési megállapodásba úgy
szerepel, hogy a tûzivíz és szennyvíztározó önkormányzat általi megépítésének feltétele, hogy
a Belügyminisztérium az önkormányzatuk által igényelt 15.000.000 Ft összeget megkapja.
Jelenleg nem rendelkeznek a 15.000.000 Ft-tal, de mivel az együttmûködési megállapodásba
is ilyen feltétellel szerepel, valószínûsíthetõ, hogy megkapják. Amíg ezt nem tudják biztosra,
minden más vállalás kockázatot jelent. Azt gondolja, hogy a leglényegesebb dolog az
infrastruktúra fejlesztés, ami községükbe azért is fontos, mert 30-40 évtizedes leamortizálódás
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eredményeként használhatatlanná vált a sportpályán lévõ épület Szégyenletes dolognak tartja,
hogy a modern kor követelményeinek megfelelõ épület híján vannak. Úgy gondolja, hogy
bármilyen sportrendezvényt rendeznének, ahol a székelyhídiak és más testvértelepülés
csapatait és sportegyesületeit szeretnék a jövõben vendégül látni a jövõben, valamint Járási
bajnokságot is szervezhetnének. A korábbi években rendszeresen megszervezésre került a
Konyári Kupa, ami közösségformáló eseménynek számított. Véleménye szerint mindenképp
szükségessé válna egy új korszerû öltözõépület felépítése. Információja van arról, hogy volt
olyan testületi tag, aki aggodalmaskodott az épület további fenntartásáról. Azt gondolja, hogy
a jelenlegi rezsiköltség tekintetében nem kell tartani attól, hogy az a duplájára vagy
többszörösére emelkedne. A költségtakarékosság szempontját figyelembe véve a megfelelõ
szigeteléssel való ellátottság és a megfelelõ minõségû nyílászárók elhelyezésével is azon
lesznek, hogy minimálisra csökkentsék a fûtési költséget. Emiatt nem éri meg
aggodalmaskodni, fõleg, ha figyelembe veszik, hogy mit nyerhetnek a pályázattal. Viszonylag
minden igényt kielégítõ modernkori követelményeknek megfelelõ illemhelyiség is
kialakításra kerülne, ezzel a falu mindenképpen fejlõdne. Támogatja ezt a beruházást. Még
nem tudják biztosra, hogy a tornaterem vonatkozásában megkapják-e a 15.000.000 Ft-ot,
ezzel kapcsolatban aggodalmát fejezte ki Hudák úrnak. A sportegyesülettel kapcsolatos
pályázat nyáron dõl el, hogy nyert-e. Ekkorra reméli, hogy a Belügyminisztérium
információval látja el õket a 15.000.000 Ft-tal kapcsolatban is. Amennyiben a körülmények
úgy alakulnak, hogy nem tudják megvalósítani, akkor még visszamondható a pályázat.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Amennyiben nyer a pályázat, augusztustól jövõ
év júniusig kell megvalósítani. November-decembernél hamarabb nem lehet hozzákezdeni a
munkálatokhoz, mivel nincs Tao-s pénz.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben a körülményeik úgy alakulnak, hogy nem tudnak
hozzájárulni a pályázathoz, meddig lehet visszamondani?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Június 30-ig meg kell csinálniuk, ha ez nem
sikerül, akkor lehet hosszabbítani, ha így sem sikerül vissza lehet mondani a pályázatban való
részvételt. A sportpálya idén körbe lesz kerítve.

Vig Szilárd polgármester: A kerítés is Tao-s pénzbõl lesz megvalósítva.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Igen. Tavaly labdafogó hálót, kispadot, kerítést
nyertek. Ha megépül az öltözõ valamilyen, szinten védve lesznek.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, hozzászólni valója az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Major Imre képviselõ: A falu gyarapszik vele, ha a sportpályára olyan öltözõt építenek, ami az
elvárásoknak megfelel. Ezzel a falu színvonala emelkedik. A kérdés az, hogy be tudják-e
vállalni a 4.500.000 Ft-ot.

Vig Szilárd polgármester: A Jegyzõ Asszonnyal megbeszélték, hogy a pénzügy mondja meg,
hogy van-e rendelkezésre álló keret, amennyiben a tornaterembe be kell szállniuk. A
bevételüket, ha figyelembe veszik, ami a közfoglalkoztatásból azon belül is a
szõnyegszövésbõl, szûrrátétbõl és a seprûkötésbõl származik kb. 5.000.000-6.000.000 Ft-ról
van szó. A mezõgazdasági programból is jelentõs bevétel várható. Minden másban
takarékoskodniuk kell. Az gondolja, hogy a lehetõséget ki kell használniuk. Figyelembe kell
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venni, hogy naponta sok gyermek sportol. A gyermekek nem facebookoznak vagy
csavarognak, hanem egészséges testmozgást folytatnak. Az ÖNHIKI-vel kapcsolatban
elmondja, hogy 8.200.000 Ft-ra fognak pályázni.

Nagy Károlyné képviselõ: A pályázati kiírásban van olyan, hogy ki minõsül hivatásos
sportszervezetnek, mivel azok kaphatnak támogatást. Abban az esetben, hogyha a hivatásos
sportolót alkalmaz a sportszervezet. Ez rájuk vonatkozik-e?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Nem.

Vig Szilárd polgármester: Az MLSZ tagjaként mûködõ sportszervezet vehet részt a
pályázatban.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Az egyesületnek annak kell megfelelni, hogy a
cégbíróság kiadja a kivonatot. Nem adja ki a kivonatot, hogy nem törvényszerûen mûködik. A
NAV kiadja a 0-s igazolást, mindezzel rendelkeznek. Az egyesület részérõl az
önkormányzatnak egy helyrajzi szám kell, valamint egy térképmásolat, egy hozzájárulási
nyilatkozat, hogy az önkormányzat területén épülne egy ingatlan.

Major Imre képviselõ: Késõbb lehet lesz lehetõség önerõre pályázni.

Nagy Károlyné képviselõ: Ez más pályázat.

Vig Szilárd polgármester: A kiírással kapcsolatban két dolog miatt aggódik, milyen
tevékenységekre lehet támogatást igényelni és fel van sorolva, hogy utánpótlás, nevelési
feladatokra, személy jellegû ráfordításokra. Amit õk szeretnének, tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra. A negyedik lehetõség a sportrendezvények biztosításáról szóló külön
jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények teljesítését szolgáló
infrastruktúrafejlesztés, ez lenne maga az épület. Írja, hogy milyen mértékû támogatás
igényelhetõ. Az 5. pontban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet
támogatási idõszakban felmerült utánpótlásban fejlesztésre fordítandó igazolt költségek 90 %-
át. A tárgyi eszköz beruházás felújítási értéke ide értve a biztonsági követelmények teljesítését
szolgáló infrastruktúra fejlesztést is 30-50-70%-át a közcélú használat függvényében. Ez
számára azt mutatja, hogy a teljes támogatásnak maximálisan 70 %-át vehetik igénybe a
felújítási, beruházási vagy tárgyi eszköz beruházásra. A d) pont vonatkozik az épület
felépítésére.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Tárgyi eszköz beruházásról van szó.

Vig Szilárd polgármester: Hány százalékát lehet a 15.000.000 Ft összegnek konkrétan az
építési anyagra felhasználni? A 14.500.000 Ft-nak az 50 % vagy 70 %-át lehet felhasználni, az
kevés lesz a felmerülõ anyagköltség tekintetében.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Azt mondták, hogy a teljes összeget
felhasználhatják és 5.000.000 Ft önrész kell hozzá. Amennyiben az önkormányzat segít
abban, hogy felépüljön az öltözõ és van munkás, akkor így csinálják.

Vig Szilárd polgármester: A közfoglalkoztatottságban dolgozókat mindenképpen bevonják.
Kérelmezni fogja a munkaügyi központnál a munkaerõ átcsoportosítását. A mezõgazdasági
programból megoldható az átcsoportosítás. Mivel közérdekrõl van szó nem fog elzárkózni a
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munkaügyi központ. Szakemberre is szükség van.

Nagy Károlyné képviselõ: Szakember nincs a faluban.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az épület tulajdonosa az önkormányzat vagy az egyesület lesz?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Az önkormányzat.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A fenntartó is az önkormányzat?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Igen. A 053-as helyrajzi szám az
önkormányzaté.

Nagy Károlyné képviselõ: A 052-es helyrajzi szám az erdõ.

Major Imre képviselõ: Korábban is az önkormányzat újította fel.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Szükség van építési engedélyre? Mivel családi ház esetében nincs
szükség rá 300 nm-ig.

Vig Szilárd polgármester: Három öltözõt lát, de úgy tudja, hogy négy lesz, a bírói öltözõ
külön van.

Major Imre képviselõ: Hadházi László hogy gondolta? Teljesen új épületet húz fel a jelenlegit,
pedig lebontja?

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Igen.

Erdõháti Béla képviselõ: A jelenlegi épületet megtartják és mellé húznak egy újat? Raktárként
tudnák használni a jelenlegi épületet.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Ha három órán át esik az esõ, a villanykörtén
folyik a víz.

Erdõháti Béla képviselõ: Egy cserépfedést lehet rajta cserélni.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Felesleges rá költeni.

Major Imre képviselõ: A bontás többe kerül, mint a tetõt megcsinálni.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: A ’70-es években is pont így nézett ki a
jelenlegi épület. A csapat méltóképpen képviseli Konyárt, itt nemcsak a felnõttekre, hanem az
utánpótlásra is gondol. A gyermekeket válogatják tõlük.

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

http://www.pdfdesk.com


Nagy Károlyné képviselõ: Támogatja a pályázatban való részvételt. A késõbbiekben más
rendezvényeket is lehetne szervezni a sportpályán.

Vig Szilárd polgármester: A Tao-s pénzt össze kell szedniük. Bold Agro Kft. több pénzt tudna
adni.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: A Baromfi udvar is adott 1.000.000 Ft-ot, onnan
több pénzt is lehetne kérni.

Király Imre képviselõ: Vannak a faluban is olyan személyek, akik ajánlhatnak fel bizonyos
összeget.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Társasági adó szempontjából õk nem
ajánlhatnak fel.

Király Imre képviselõ: Megvan annak a lehetõsége, hogy támogassák a pályázatot.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Hadházi László is mondta, hogy a társasági
adóját õ is felajánlja.

Vig Szilárd polgármester: Most kapjanak ígérvényt, hogy ha nyer a pályázat, akkor adja az
adott cég az általa felajánlott összeget.

Nagy Károlyné képviselõ: Az országban 32 db új stadiont építenek több milliárd forintért.
Egy településen nem tudnak 40-50 millió forintot biztosítani arra, hogy õk is boldoguljanak.
Nem gondolnak a kisebb településekre.

Hudák Imre Konyári Sport Egyesület elnöke: Hosszúpályiban 4 éve épült fel az új öltözõ,
most lelátót építettek.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületnek 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:

54/2016. (IV. 27.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a sikeres MLSZ által 2016/17-es évad látvány csapatsportok
támogatására irányuló, sikeres pályázat estén a szükséges önerõt 4.5 millió
Ft erejéig vállalja a 2016. évi pénzmaradvány terhére.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat kiadására a
Konyári Sport Egyesület részére.
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A pályázat benyújtására a Konyári Sport Egyesület jogosult.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

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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