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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. június 10-én, pénteken
08.30 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

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent Képviselõ-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mindenki jelen van. A mai elõterjesztések
szóban kerülnek elõterjesztésre a képviselõ-testület felé.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Tárgyi eszköz program aktualizálása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Mezõõri járulék beszedéséhez szükséges program megvásárlása (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Vendégház kiadása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Közfoglalkoztatottak bérpótlékának fedezése (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Légkábel megvásárlása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék

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

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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97/2016. (VI. 10.) számú Kt. határozat

1. Tárgyi eszköz program aktualizálása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Mezõõri járulék beszedéséhez szükséges program
megvásárlása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Vendégház kiadása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Közfoglalkoztatottak bérpótlékának fedezése (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Légkábel megvásárlása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tárgyi eszköz program aktualizálása (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A pénzügyre kellene egy programot aktualizálni. A 2014. évtõl a
számviteli törvény megváltozása miatt a korábbi program nem került frissítésre, ahogyan a
számviteli törvény változása megkövetelte volna. Ennek a programnak a lekért díja 127.000
Ft+ÁFA. A pénzügy kéri õket, hogy a zökkenõmentes munkavégzéshez ezt a programot
szerezzék be. Jegyzõ asszony kiegészítené-e valamivel az általa elmondottakat?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Annyival egészítené ki a polgármester úr által elmondottakat, hogy a
pénzügynek nagy szüksége lenne erre a programra. Megváltozott a jogszabályi környezet is és
azon a gépen, amin rajta van ez a régi, elavult program, nem használható. A modern hivatal
mûködéséhez elengedhetetlen lenne a program használata.

Vig Szilárd polgármester: Ebben a programban van az ingatlankataszteri nyilvántartás is.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amennyiben ezt a programot feltelepítik, a cég biztosítja a program
karbantartását és aktualizálását.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Mennyibe kerül a program?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: 127.000 Ft+ÁFA.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Szükség van erre a programra, meg kell venniük.

Major Imre képviselõ: Ha elvárják a precíz munkát, akkor a feltételeket is biztosítaniuk kell
hozzá.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

98/2016. (VI. 10.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a tárgyi eszköz
program aktualizálására 127.000 Ft + ÁFA összeget biztosít a 2015. évi
pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Mezõõri járulék beszedéséhez szükséges program megvásárlása (szóbeli
elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A mezõõri járulék megállapításához elengedhetetlenül szükséges
az, hogy napra készen követni tudják, hogy ki az aktuális földhasználója a földterületnek.
Mindehhez a mezõõri járulék naprakész kimutatásához lenne szükség és a Civil Soft által
biztosított programra. Ezen program beszerzését támogatja Jegyzõ Asszony, amelyet õ is
támogat. A program bruttó díja 130.000 Ft. Ezt az összeget kellene biztosítaniuk a hivatal
számára. Jegyzõ Asszony kiegészítené-e valamivel az általa elmondottakat?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az elsõ féléves mezõõri járulékot ki kellett volna már vetniük. Mivel
hivatalukban a településüzemeltetési ügyintézõk jönnek-mennek emiatt kis csúszásban
vannak. Néhány hete kezébe vette az irányítást, most már komolyan hozzákezdtek ahhoz,
hogy átszámolgassák a hektárokat és hogy ténylegesen melyik gazda, mennyi hektárral
rendelkezik. Tavaly októberben lekérték a takarnet programból a nyilvántartást. Ez a
nyilvántartás a tulajdonosokat jelöli. Nagy köteg papírnyi adatot kell feldolgozniuk. A
rendeletük úgy szól, hogy a mezõõri járulékot nem a tulajdonos fizeti, hanem a használó. Elsõ
körben a nagy köteg papírból ki kell írniuk a tulajdonost, a helyrajzi számot, a tulajdonos
mennyi hektárral rendelkezik, valamint a földmûvelési ágát. Mindezek után a föld használóját
kell megállapítaniuk. Több ügyintézõre is rábízta a feladatot. A lapon több tulajdonos is fel
van tüntetve, így bonyolult feladat táblázatba felvezetni. Emellett a hibázás lehetõsége is
fennáll. Céljuk az, hogy a mezõõri járulék behajtásra kerüljön. Érdeklõdött más
önkormányzatoknál, hogy hogyan fogtak hozzá. Mindannyian azt nyilatkozták, hogy nagy
munkának bizonyul és elég magas a hibázási lehetõség is. Akikkel beszélt mindannyian azt
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mondták, hogy megrendelték a Civil Soft-tól a programot. Ez egy budapesti cég 82.000 Ft
lenne évente a program használata. 5.000 fõ alatti településeken 30 % kedvezményt adnak.
Minden évben ki kellene fizetni a használati díját ennek a cégnek. Ahhoz, hogy ezt a
programot el tudják indítani, fel kell telepíteni a hozzá szükséges adatokat. Ezt úgy tudják
megcsinálni, hogy a Földhivataltól lekérik CD-n a földhasználók adatait, ennek híján a
tulajdonos adatait. A cég átkonvertálja ezeket az adatokat a programba, mindezt egyszer kell
megcsinálni. Az ügyintézõnek annyi marad a feladata, hogy amikor a gazda bejelenti a
használat változását, azt csak bejegyzi. Ezek után a program magától készíti el az értesítéseket
és a határozatokat. A konvertálás díja kb. 60.000 Ft. Amennyiben a képviselõ-testület egy
keretösszeget meghatározna, 130.000 Ft-ot abból ki tudnának jönni. A programot az idei
évben célszerû beszerezni. Véleménye szerint a program megléte nagy segítség lenne a
számukra. Hiteles adatbázisról van szó, így végrehajthatóvá válna a mezõõri járulék
behajtása.

Nagy Károlyné képviselõ: Mást is csinál az ügyintézõ, nem csak ezt az egy feladatot. Nagy a
hibázási lehetõség. Javasolja a program megvásárlását. A mezõõri járulékból van bevételük.
A program költsége az önkormányzatnak plusz terhet nem jelent.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben nem jelenti be a földhasználatot, aki korábban
használta a földterületet annak érdekében áll, hogy bejelentse a változást.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: 2013. novemberében szavazta meg a képviselõ-testület a mezõõri
járulék bevezetését. Akkoriban úgy döntött az akkori vezetés, hogy önbevallás alapján vetik
ki a mezõõri járulékot. Az ügyintõznél 3 aktányi anyagot talált, ami alapján ki tudják
számolni és visszamenõleg is ki tudják vetni a mezõõri járulékot. Akkor szembesült azzal,
hogy vannak olyan gazdák, akik földhasználat bejelentési kötelezettségüket nem tették meg.
A Földhivatal az összes konyári külterületi helyrajzi számra kiadja a nyilvántartást. Ennek
köszönhetõen mindegy, hogy magától bejelentette-e a földhasználatot vagy sem, akkor is
kivetik a mezõõri járulékot. 8-15 napos határidõt hagynak a földhasználónak, amin belül
észrevételt tehet a földhasználattal kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: Visszamenõlegesen is behajtásra kerül a mezõõri járulék.

Major Imre képviselõ: Korábban részese volt az elmondottaknak. Javaslatot tett, hogy aki az
MVH-tól területalapú támogatásban részesül, fizessen mezõõri járulékot. Támogatja a
program megvásárlását. Sok személy konyári földet használ és nem fizet mezõõri járulékot.

Nagy Csaba képviselõ: Támogatja a program beszerzését.

Vig Szilárd polgármester: A mezõõr valamennyi külterületi szántóföld, illetve legelõ
biztonságáról gondoskodik.

Major Imre képviselõ: Aki eddig nem fizetett, azon be lehet hajtani az elmaradott mezõõri
járulékot?

Vig Szilárd polgármester: Igen. Visszamenõlegesen behajtják tõlük.

Fehér Károlyné alpolgármester: 2016. évtõl visszamenõleg meghatározza Jegyzõ asszony.
Hiteles 30 napnál nem régebbi földhasználattal tudja igazolni, hogy 2013,2014 és 2015. évben
mennyi volt a használata, annak megfelelõen kell módosítani.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

99/2016. (VI. 10.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a mezõõri járulék
beszedéséhez szükséges program megvásárlásához bruttó 130.000 Ft-ot
biztosít a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Vendégház kiadása (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: Vendégházuk két részbõl áll. Az egyik részében Panyik Angéla
családsegítõ asszony lakik. Az önkormányzatuknál dolgozó Bagoly Lászlóné lánya és annak
családja 1 év idõtartamra szeretnék a vendégház másik részét kibérelni. Támogatja a
vendégház kiadását 1 év idõtartamra. A bérleti díj esetén 25.000-30.000 Ft/hó összeget
javasol, valamint ezen felül rezsit is fizetnék. Reálisnak tartja az általa javasolt havidíjat,
mivel Bagoly Lászlóné régóta az önkormányzatuk dolgozója. Van-e a képviselõ-testület
tagjainak kérdése, vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Nincs más lehetõség? Beszélt Bagoly Lászlónéval, hogy nincs-e
olyan ingatlan a községben, amit bérelni tudnának. Nyáron megrendezésre kerül a
hagyományõrzõ nap, így lassan senkit nem tudnak fogadni a vendégházba.

Vig Szilárd polgármester: Önkormányzatuk érdekeit szem elõtt tartva a cél az, hogy pozitívvá
tegyék azt a negatív mérleget, amelyet az utóbbi években a vendégház generált. Békési
András úrral beszélt. A falunapra érkezõ vendégeket Derecskén, a kollégiumban tudják
elszállásolni. Más ingatlan az önkormányzat tulajdonában nincs, ahol el tudnák szállásolni
õket.

Major Imre képviselõ: A Molnár udvaron lévõ házban nem lehetne õket elszállásolni?

Vig Szilárd polgármester: Jelenleg nincs olyan állapotban, hogy ilyen célra kiadhassák.
Jelentõs felújításokat kell az épületben véghez vinni.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem fog-e ez feszültséget okozni abból a szempontból, hogy a
másik bérlõ 15.000 Ft-ot fizet havonta?
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Nagy Károlyné képviselõ: Nem fog, mivel Panyik Angéla az önkormányzatuk dolgozója.

Vig Szilárd polgármester: Nem gondolja, hogy gond lenne.

Major Imre képviselõ: Egy személyrõl van szó és egy családról.

Erõdháti Béla képviselõ: A lakást kell nézni, nem a személyek számát. Amikor az óvónõi
lakást kiadták nem 15.000 Ft volt a havi díja, pedig saját dolgozóról volt szó. A realitásokat is
vegyék figyelembe.

Nagy Csaba képviselõ: Sokalja a 25.000 Ft-ot?

Erõdháti Béla képviselõ: Nem. A 15.000 Ft-ot kevesli.

Nagy Károlyné képviselõ: Valóban kevés a 15.000 Ft/hó bérleti díj.

Vig Szilárd polgármester: A képviselõ-testület hagyta jóvá.

Erdõháti Béla képviselõ: Igen. Az elõterjesztés alapján, amit a polgármester elõterjesztett.

Vig Szilárd polgármester: Akkor nem vetõdött ez fel, amit most Erdõháti úr mondott.

Erdõháti Béla képviselõ: Igen, mivel polgármester úr 25.000 Ft/hó bérleti díjra gondolt, ezt
megtudja a másik bérlõ megeshet, hogy szóbeszéd tárgya lesz.

Vig Szilárd polgármester: Kevesli a 30.000 Ft-ot?

Erdõháti Béla képviselõ: Nem. A 15.000 Ft-ot kevesli a 30.000 Ft-hoz képest.

Vig Szilárd polgármester: Ebben az esetben családról van szó.

Erdõháti Béla képviselõ: Lakásról legyen szó ne családról. Lakást ad ki az önkormányzat két
szobával, felszerelt helyiségekkel.

Nagy Csaba képviselõ: Az önkormányzat hozzájárul annyival Panyik Angéla bérleti díjához,
hogy helyben dolgozik. Debrecenben 70.000-80.000 Ft egy lakás bérleti díja, reálisnak tartja a
25.000-30.000 Ft-ot.

Vig Szilárd polgármester: Megállapítanak egy összeget, a bérlõ pedig eldönti, hogy vállalja-e
a vagy sem a bérleti díj megfizetését. Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése,
véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem tudja, hogy Panyik Angélával hogyan kötötték meg a
szerzõdést, de általában úgy van, hogy amíg az adott munkakört betölti a településen, addig
kapja bérbe a lakást.

Erdõháti Béla képviselõ: Szerzõdésbe kell foglalni az ilyen feltételeket.

Vig Szilárd polgármester: Mennyi összegben állapítsák meg a bérleti díjat? Nagy Csaba
képviselõ mit javasol?
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Nagy Csaba képviselõ: 30.000 Ft-ot javasol.

Nagy Károlyné képviselõ: Reális összegnek tartja a 30.000 Ft bérleti díj megállapítását.

Nagy Csaba képviselõ: Ha kedvezni akarnak a bérlõknek 25.000 Ft-ot javasol megállapítani.
Hosszútávú bérlõkrõl lenne szó.

Fehér Károlyné alpolgármester: Egyetért a 25.000 Ft/hó bérleti díj megállapításával.

Nagy Károlyné képviselõ: A bútorokat hova pakolják át a vendégházból?

Fehér Károlyné alpolgármester: A Molnár udvarra átvihetik.

Nagy Károlyné képviselõ: Panyik Angéla megkapta a berendezési tárgyakat?

Vig Szilárd polgármester: Hozott magával.

Nagy Csaba képviselõ: A Molnár házat fel kell újítani, hogy kiadható legyen.

Vig Szilárd polgármester: Önkormányzati tulajdonban lévõ épületek rekonstrukciójával
kapcsolatos pályázati kiírásra várnak.

Nagy Csaba képviselõ: A továbbiakban pedig vendégházként funkcionáljon.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

100/2016. (VI. 10.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133 Konyár,
Templom u. 11. szám alatt lévõ vendégházat Vida Tamás és családja
részére bérbe adja 25.000 Ft/hó összegért 2016. július 1. napjától 2017.
június 30. napjáig.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzõdés
aláírására.

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

Tárgy: Közfoglalkoztatottak bérpótlékának fedezése (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A bérpótlék, a költségvetésbõl történõ fedezet biztosítása azért
válik szükségesség, mert törvény szabályozza a délutáni és az éjszakai pótlékokat, így az
önkormányzatnak meg kell térítenie a közfoglalkoztatottak részére. A Munkaügyi Központ a
bérpótlék fedezetét nem biztosítja. A biztonsági õrök, valamint az állattartók hétvégi pótlékát
az önkormányzatuknak kellene biztosítania. A költségvetésben a maradvány terhére kellene
biztosítaniuk a bérpótlékot. Az összeg rendelkezésre áll a maradvány terhére a
költségvetésben.

Fehér Károlyné alpolgármester: 16 fõt érint az õrök esetében ez az összeg. Az éjszakai
pótlékot 15 %-ban határozza meg a Munka Törvénykönyve. Két verziót is kiszámoltak. Az
egyik csak 6 hónapra szól, ameddig a Tanítók földjén és a többi helyen folyik a termények
kint léte. 6 hónapra számolva 1.461.000 Ft magába foglalja a pótlékot és az ehhez fûzõdõ
járulékos költséget. A másik lehetõség, amelyet szintén kiszámoltak 9 hónapra szól. Ebben az
esetben 1.725.840 Ft-ról lenne szó.

Nagy Csaba képviselõ: Betakarítás után már nincs szükség az õrökre.

Fehér Károlyné alpolgármester: Betakarítás után marad pár dolgozó, akiknek az õrséget be
kell töltenie a szövödébe. A szövödében tavaly is egész évben mûködött az õrzés. A Rákóczi
utca 68. szám alatti ingatlanon értékes tárgyi eszközök lesznek elhelyezve, emiatt indokolt
lenne egy õr elhelyezése. A Molnár udvarra is szükség lehet egy õrre.

Vig Szilárd polgármester: Nem ugyanaz a 3 fõ lesz minden nap, hanem a mûszak miatt 9 fõre
lenne szükség.

Erdõháti Béla képviselõ: Hogyan történik a kifizetés?

Fehér Károlyné alpolgármester: Rendesen a bérjegyzéken munkabérként van feltüntetve.

Erdõháti Béla képviselõ: Mi a hivatalos munkarendjük?

Fehér Károlyné alpolgármester: A Munkaügyi Központban is úgy szerepel, hogy változó
munkarendben dolgoznak április 1-tõl. 16:00 órától 8:00 óráig. A pótlékot 22:00 órától reggel
6:00 óráig fizetik. Ennek megfelelõen van számfejtve a bérük is. Bármilyen munkaügyi
ellenõrzésben részesül az önkormányzatuk mindenféleképpen biztonságot jelent számukra.

Vig Szilárd polgármester: Az 1.700.000 Ft-ot a 9 fõre számolták ki?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem, 16 fõre.

Nagy Csaba képviselõ: Aki éjszaka dolgozik, az kapja meg a pótlékot.

Erdõháti Béla képviselõ: A lényeg az, hogy hivatalosan is változó munkarendben
dolgozzanak.
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Fehér Károlyné alpolgármester: Változó munkarendben dolgoznak. Módosítva lett a
munkaszerzõdés. Mivel a Munkaügyi Központ lehetõvé tette, hogy április 1-tõl
foglalkoztassák a munkavállalókat, ezért kell ezt a döntést meghozniuk. A bérpótlék összegét
az önkormányzatnak kell biztosítania a költségvetésbõl. A tavaly elõállított értékek és a
költség közötti különbözetet ilyen célra használták fel. A Belügyminisztérium felé azt is ki
kell mutatni, hogy a plusz keletkezett hasznot hogyan forgatja vissza az önkormányzat. Ezt a
hasznot az önkormányzat az emberek hivatalos foglalkoztatására forgatja vissza, valamint
eszközökre.

Vig Szilárd polgármester: Közfoglalkoztatással összefüggõ kiadásokat fedeztek a keletkezett
haszonból.

Nagy Károlyné képviselõ: Javasolja a 6 hónapos idõtartam megszavazását.

Fehér Károlyné alpolgármester: Fogadjanak el egy keretet.

Vig Szilárd polgármester: A program szerint õrként kell foglalkoztatni az embereket. Ez a 6
hónap emiatt sem állja meg a helyét, mivel nekik februárig kell az embereket foglalkoztatni.

Fehér Károlyné képviselõ: 6 hónap múlva éjszaka már nem kell õriztetni a területeket.

Vig Szilárd polgármester: 9 fõt akkor is foglalkoztatnak.

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. A maradvány továbbra is a költségvetésben marad.

Vig Szilárd polgármester: Biztosítják a keretösszeget, ami a költségvetésben marad.

Fehér Károlyné alpolgármester: Hegedûs Etelka és Hudák Róbert a 87.000 Ft-os bért kapják,
mint munkavezetõk, de õk mindenféle tevékenységet ellátnak. Nemcsak munkavezetõi
feladatokat látnak el, hanem számlát is írnak, ami nem az õ feladatuk. Nemcsak tanítják a
közfoglalkoztatottakat. Havonta 28.000 Ft-ot jelente az önkormányzatnak, ha a két fõ bérét
101.000 Ft-ra kiegészítenék. Így õk is szakképzett bért kapnának, csak ezt a Munkaügyi
Központ nem támogatja.

Vig Szilárd polgármester: Van két festõjük, akiknek a bére rendezésre szorulna. A Munkaügyi
Központ nem adta meg nekik a szakmunkás bért, pedig nekik is járna. Át kell gondolniuk,
mielõtt bármelyik ügyben döntést hoznának.

Fehér Károlyné alpolgármester: Hudák Róbert minden nap, szombat és vasárnap is dolgozik,
ha indokolt és irányítja a dolgozókat. A felmerülõ mûszaki problémákat az õ segítségével
tudják megoldani. Nélküle a mûszaki vagy a felügyeleti része nem megoldott a
közfoglalkoztatásban.

Király Imre képviselõ: Balogh Nóra esetében mi a helyzet?

Fehér Károlyné alpolgármester: Balogh Nóra szakképzett, õ a szakmunkás bért kapja. Van
olyan traktoros is, aki nem szakmunkás, mivel csak a jogosítványa van meg, de
munkavállalási lehetõsége nincs, mivel azt nem szerezte meg. Sokkal kevesebb munkát
végez, valamint nincs olyan felelõsségteljes munkája, mint Hudák Róbertnek vagy Hegedûs
Etának.
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Vig Szilárd polgármester: Mivel személyekrõl beszélnek, ez nem a nyilvánosságra tartozik.

Nagy Csaba képviselõ: Ezt külön beszéljék meg, vita tárgyát fogja képezni.

Vig Szilárd polgármester: Hivatalosan azért van az, hogy az étkezési utalványt fogadják el
plusz juttatásként. Hivatalosan pénzbeli kiegészítést nem nyújthatnak.

Fehér Károlyné alpolgármester: Egyéb juttatásként lehetõség van rá.

Vig Szilárd polgármester: A Munkaügyi Központtól azt az információt kapta, hogy pénzbeli
kiegészítést nem nyújthatnak.

Fehér Károlyné alpolgármester: A pénzüggyel egyeztetett, akik azt mondták, hogy egyéb
juttatásként adható.

Erõdháti Béla képviselõ: Egyéb juttatásként az Erzsébet utalvány adható. A
közfoglalkoztatottak munkabérének kifizetésérõl szóló törvényben kell utána olvasni. 26
törvény szabályozza a közfoglalkoztatást.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

101/2016. (VI. 10.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az õrségben dolgozó
közfoglalkoztatottak részére 1.800.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi
pénzmaradvány terhére a bérpótlék kifizetésére.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Légkábel megvásárlása (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A Tanítók földjén új kút fúrása vált szükségessé. Az úttól 200
méterre a benti területre van telepítve. Fehér Károlyné alpolgármester kérte, hogy légkábeles
megoldással áramot vezessenek. Mindez 280 méternyi légkábel vezetését jelenti. A
kivitelezési munkálatok bruttó 301.000 Ft összegbe kerülnek. A szivattyú mûködtetéséhez
szükséges a légkábel kiépítése.

Nagy Csaba képviselõ: A földkábel lehetõségét körbejárták?

http://www.pdfdesk.com


Vig Szilárd polgármester: Igen. A szántási munkálatok miatt nem lehetséges a földkábel
elhelyezése.

Nagy Csaba képviselõ: A vezetéket 60-70 cm mélyre kell lehelyezni. A légkábelt kerülgetni
kell.

Nagy Károlyné képviselõ: A földkábel drágább, mivel a lehelyezéskor védõcsövet kell
lehelyezni.

Erdõháti Béla képviselõ: A földkábel hármas szigetelésû.

Nagy Károlyné képviselõ: Nemcsak a 6 oszlop helyét kell kiásni a légkábelhez. Nem
készítettek árajánlatot a földkábel esetében?

Fehér Károlyné alpolgármester: A kijelölt kábelek helyén jelenleg út van. 5 évig út is fog
maradni, lucernával be is fogják vetni. Az AKG program miatt ezt biztosítaniuk kell. A 280
méter hosszú szakaszon a földmunkát nagy munkának gondolja. Nem tudja, hogy ez esetben
szükséges-e bármilyen engedély a földkábelek lefektetéséhez.

Nagy Csaba képviselõ: Az oszlopok lehelyezésével kapcsolatban attól tart, hogy kár
keletkezik a gépekben.

Erdõháti Béla képviselõ: Ha kultivátorozzák ott a területet, lehet akadály lesz a légvezeték.

Nagy Csaba képviselõ: Az ésszerûség azt diktálja, hogy földkábelt helyezzenek le.

Fehér Károlyné alpolgármester: A földkábel esetén gyorsan körbe kell járni ezt a lehetõséget.
Örül annak a lehetõségnek, hogy van egy kútjuk. Azon igyekeznek, hogy pár napon belül
legyen víz, mivel a krumpli nagyon igényli a vizet. Két nap alatt el kell végezni az ásást és a
szükséges engedélyek beszerzését, amennyiben földkábelt helyeznek le. A légkábelhez nem
szükséges engedély, mivel az E.ON-nak van oszlopa, amirõl tovább vihetik az áramot.

Király Imre képviselõ: Milyen oszlopról van szó?

Vig Szilárd polgármester: Beton oszlopokról.

Major Imre képviselõ: Jelenleg 301.000 Ft-ról van szó, amennyiben késlekednek nem ennyi
lesz a káruk.

Fehér Károlyné alpolgármester: Annyit megtehetnek, hogy megkérdezik az E.ON-tól, hogy
engedélyköteles-e a földkábel lefektetése.

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak a különfélékben elõterjeszteni
valója?
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Nagy Csaba képviselõ: A Bagosi vasúti átjáró beláthatósága befelé közlekedésnél
balesetveszélyes.

Vig Szilárd polgármester: A vasúti átjáró elõtt van egy stop tábla mindkétfelõl, ami azt jelzi,
hogy meg kell állni. Amikor arra közlekedik, õ is megáll és belátja a területet.

Nagy Csaba képviselõ: Tudja, hogy mit ír elõ a KRESZ. A beláthatóság érdekében, ha ennyit
tudnak tenni az már jó lenne.

Vig Szilárd polgármester: Magánterület, ami miatt nem látják be a területet.

Nagy Csaba képviselõ: A Stop tábla még nem biztos, hogy azt jelzi, hogy belátják az adott
útszakaszt.

Vig Szilárd polgármester: A tulajdonossal felveszik a kapcsolatot. Megköszöni képviselõ
úrnak a javaslatot.
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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