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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. szeptember 29-én,
pénteken 09.30 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében
megtartott rendes nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Kiss Sándor Víziközmû Társulás tagja
Békési András Mûvelõdési Ház vezetõje
Baloghné Nagy Iloda Konyári Óvoda vezetõje

Jegyzõkönyv-vezetõ: Fekete Anita titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

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

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés: A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda
mûködésérõl, a 2016/2017-es nevelési év munkatervének elfogadása, valamint a
befogadható gyermeklétszám megnövelése
Elõadó: Baloghné Nagy Ilona óvodavezetõ

2. Elõterjesztés: A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum igazgatójának szakmai beszámolója a 2015. évre vonatkozóan
Elõadó: Békési András intézményvezetõ

3. Elõterjesztés: Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázaton való részvétel
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: A Go-Tax Kft-vel kötött megbízási szerzõdés módosítása
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Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés: OTP bankautomata elhelyezése Konyáron
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés: A Konyár, Szabadság és Nyárfa utcákon élõk kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Különfélék

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

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

148/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés: A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda
mûködésérõl, a 2016/2017-es nevelési év munkatervének elfogadása, valamint a
befogadható gyermeklétszám megnövelése
Elõadó: Baloghné Nagy Ilona óvodavezetõ

2. Elõterjesztés: A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum
igazgatójának szakmai beszámolója a 2015. évre vonatkozóan
Elõadó: Békési András intézményvezetõ

3. Elõterjesztés: Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton
való részvétel
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: A Go-Tax Kft-vel kötött megbízási szerzõdés módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés: OTP bankautomata elhelyezése Konyáron
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés: A Konyár, Szabadság és Nyárfa utcákon élõk kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Különfélék

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda mûködésérõl, a
2016/2017-es nevelési év munkatervének elfogadása, valamint a befogadható
gyermeklétszám megnövelése
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Vig Szilárd polgármester: A Konyári Óvoda vezetõje, Baloghné Nagy Ilona Konyár Község
Önkormányzatának 2016-ra vonatkozó Munkatervében meghatározottaknak megfelelõen
beszámol a Képviselõ-testület számára az óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó
mûködésérõl. A beszámolót a Tisztelt Képviselõ-testület az elõterjesztés mellékletét képezõ
írásos dokumentumban tanulmányozhatta.

A 2016. augusztus 25. napján tartott rendes testületi ülésen Óvodavezetõ Asszony hivatalos
elfoglaltsága miatti akadályozva volt, a testület tagjai nem tudtak hozzá kérdéseket intézni,
ezért erre a szeptemberi testületi ülésen kerül sor.
A Képviselõ-testületnek továbbá a 2016/2017-es évre vonatkozó Konyári Óvoda munkatervét
is szükséges elfogadnia, valamint határoznia kell arról, hogy megnöveljék a Konyári Óvoda
maximális csoportlétszámának csoportonként 20%-kal való túllépését – figyelemmel a
nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében foglaltakra.

Megkéri intézményvezetõ asszonyt, hogy a beszámolóval kapcsolatban tájékoztassa a
képviselõ-testületet.

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Megköszöni a szót. Két örvendetes dolog
történt az óvodában az utóbbi idõben. Az egyik, hogy sikerült felújítani az óvoda belsejét a
külsõ felújítási munkálatok után. Sikerként könyveli el, hogy egy év után sikerült egy óvónõt
találniuk. A tárgyi feltételekkel kapcsolatban szólna pár szót. Eddig úgy gondolta, hogy az
óvodáról köztudottak azok a dolgok, amit az ott dolgozók az óvodáról tudnak. Azt tapasztalta,
hogy ez nincs így. Ezzel kapcsolatban elmondana pár dolgot. Az épület adottságait tekintve
nem óvodának épült. Az 1900-as évek elején épült. A csoportszobák mérete nagyon eltérõ. A
legkisebb szoba kb. 30 nm a legnagyobb 60 nm. Úgy kell kiszámolniuk, hogy egy
gyermeknek 2 nm-re van szüksége. A nagy csoportszobába sokkal több gyermeket kell
elhelyezniük, mint a legkisebb csoportszobába. Mindez nagyon kedvezõtlenül befolyásolja
mind a nevelõk mind a gyermekek helyzetét. Mind a 4 csoportszobához 1 mosdó tartozik.
Ideális esetben minden csoportszobának van egy vizesblokkja vagy pedig két
csoportszobának van egy közös vizesblokkja. Az új óvoda tervezésénél már ilyen feltételek
érvényesülnek. Van egy beadott pályázatuk új óvoda építésére, ezzel kapcsolatban még nem
született döntés. Az adottságaikon nem tudnak változtatni. A vizesblokk teljesen fel lett újítva,
a lefolyók le lettek cserélve. Sokkal rendezettebbek és tisztán tarthatóak lettek a helyiségek. A
csoportszobákban a parketták fel lettek csiszolva, le lettek lakkozva. Minden helyiség ki lett
festve. A folyósokon a nevelõi szobában a PVC ki lett cserélve. Sokkal gyermekbarátabb lett
az óvoda. Emiatt szeretne köszönetet mondani az Önkormányzatnak. Mindezeket nem
pályázat útján sikerült elérniük, hanem a felújítás költségeit a fenntartó önkormányzat
finanszírozta. A tárgyi feltételeket illetõen elmondja, hogy 4 évente sor kerül a játékok
felülvizsgálatára. Tanúsítványt állítanak ki róla, hogy megfelel-e az adott szabványnak vagy
sem. 4 évvel ezelõtt, amikor megkapták a tanúsítványokat rá, akkor megfelelõek voltak.
Azóta szigorodtak a szabályok, alig van olyan udvari játékeszközük, amelyek megfelelnek az
elõírásoknak. A rugós játékokat 4 éve vásárolták, ezeknek a fogantyúja és a lábtartó
vastagsága a legmegfelelõbb. Azt mondják, hogy a fogantyúnak olyan vastagnak kell lennie,
hogy a gyermek szemét ne tudja kiütni, ha véletlenül ráesik. Mindezeket ki kell cserélni.
Mindazokat, amiket még kifogásolhatnak. házilag is meg tudják oldani. A libikókák alatt a
gumi kereket magasabbra kell emelni, mert elõírás szerint 26 cm-re kell kiállnia a földbõl,
jelenleg 10 cm-re vannak. A korábban említett dolgok már magasabb összegbe kerülnek.
Kifogásolták, hogy a mókuskerék rácsait össze kell zárni, nem lehet rés közte. Az országban 3
ilyen cég van, ami a játékok felülvizsgálatával foglalkozik. A nyíregyházi céget hívták, mivel
õk vannak a legközelebb. A kiszállási díjuk 17.000 Ft+ÁFA. A felvett jegyzõkönyv értéke
115.000 Ft volt + a kiszállási költség. Amennyiben rendbe teszik a játékokat újra ki kell
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fizetni a kiszállási díjat. Elõre vetítették, hogy kedvezõbb árat számolnak fel kb. 85.000 Ft-ot.
200.000 Ft fölött lesz, mire meglesz a tanúsítványuk.

Nagy Csaba képviselõ: A gyártótól nem lehet megérdeklõdni, hogy miért gyártottak ilyen
játékokat?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Akkor még megfelelt a szabványnak.
Gyártott olyan játékokat is, amelyek a mostani szabványnak megfelelnek.

Nagy Csaba képviselõ: A gyártó nem vállalja, hogy amit legyártottak, azokat õk kicserélik.

Erdõháti Béla képviselõ: Pénzért vállalják.

Vig Szilárd polgármester: Az akkori megbízást teljesítette.

Nagy Károlyné képviselõ: 200.000 Ft plusz a játékok javítási költségei.

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Igen. A személyi feltételekkel kapcsolatban
elmondja, hogy az új kolléganõ akkor szerezte a diplomáját, amikor nem nagyon lehetett
elhelyezkedni óvónõnek. Emiatt elment más területre, gyermekotthonba, bölcsödébe volt.
Amikor látta, hogy óvónõ hiány van, úgy gondolta, hogy megpróbálkozik az eredeti
szakmájába elhelyezkedni. Nagyon agilis, lelkiismeretes, meg van a munkájával elégedve.
Mégsem vannak annyian, mint amennyi óvónõre szükség lenne, mivel az egyik kolléganõjük
most tölti a felmentési idejét. Remélik, csak errõl a 4 hónapról van szó, mert január 1-tõl
visszavárják.

Nagy Károlyné képviselõ: Kirõl van szó?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Major Imrénérõl.

Major Imre képviselõ: Nem biztos benne, hogy visszamegy.

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: A szakmai munkát illetõen az elmúlt évben
egy nagyobb munkán vannak túl. Kidolgozták az intézményi elvárás rendszert. Az idei évben
folytatják a teljes körû intézményi önértékelés kidolgozásával. Ez ismét egy hosszabb
folyamat lesz, ami ahhoz szükséges, hogy a tanfelügyeleti látogatásokat és a minõsítéseket el
tudják végezni. Egy gyakornok kolléganõ sikeresen levizsgázott és pedagógus I. fokozatba
került. Az idén sor kerül az egyik kolléganõ minõsítésére. Ennyit szeretett volna elmondani.
Várja a kérdéseket.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a beszámolót. Ezzel kapcsolatban annyit szeretne
elmondani, hogy az önkormányzatnak a továbbiakban is az a célja, hogy a szakmai munka is
hatékonyan folyjék és ennek ne legyen technikai és felszereltségi akadálya. Emberbarát
környezetben tudják az óvónõk a munkájukat végezni. Az óvodavezetõ asszony által említett
hiányosságokat, pótolni való feladatokat minél hamarabb igyekeznek pótolni. A képviselõ-
testület a javítási munkálatokkal kapcsolatban is elkötelezett volt. Ezekre mindenképpen
megpróbálják megtalálni a forrást. A helyi szakembereik segítségükre lesznek a megfelelõ
munkálatok elvégzésére. Véleménye szerint az idei évben pótolják a hiányosságokat. A
szakmai feladatokkal kapcsolatban egy dolgot jegyezne meg, a korábbi idõkben történt olyan
eset, amikor az óvodás korú testvéreiket kísérték fel a gyermekek az óvodába. Elvárható a
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szülõktõl, hogy a gyermekeket õk vigyék fel az óvodába és haza is õk vigyék, ne pedig a
kiskorú testvérekre bízzák õket. Nem tudja, hogy van-e még ilyen jellegû probléma?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Mindezt a tavalyi év során sikerült
betartatni. Sok úgy vannak vele, hogy új évrõl van szó, így újra próbálkoznak vele.
Hamarosan sor kerül a szülõi értekezletre, ahol a szülõket írásban fogja tájékoztatni errõl.

Vig Szilárd polgármester: A szülõi értekezletre, akik rendszeresen nem mennek el, azokkal
kapcsolatban a családsegítõ szolgálattal kontaktban van az óvodavezetõ asszony. A szülõ nem
megfelelõ együttmûködése az óvodában dolgozókkal súlyos problémának tekinthetõ. A
családsegítõvel közösen ezt a problémát is ki kell küszöböljék. Amennyiben a szülõ nem akar
tudomást venni a problémáról, ez esetben a családsegítõ részérõl egy kötelezettségre való
felszólítást tudatosítani kell az adott szülõben. Hatékonyabb módszert kell alkalmazni, hogy a
szülõi kötelezettségeinek eleget tegyen.

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Miután elvárás az, hogy szülõ kíséri a
gyermeket az óvodába emiatt napi kapcsolatban vannak, így el tudják neki mondani, ha
valami probléma van. A szülõi értekezletre nem szeretnek visszajönni a szülõk. Ennek
érdekében találtak ki dolgokat, hogy hogyan lehetne a szülõket becsábítani a szülõi
értekezletre, teadélutánt tartottak, vagy ajándékot helyeztek kilátásba, így sem volt sokkal
jobb az érdeklõdés. Van alkalmuk a szülõkkel megbeszélni a felmerülõ problémákat.

Vig Szilárd polgármester: Annak eredménye is van, ha óvodavezetõ asszony vagy az óvónõk
felhívják a figyelmet a problémára? Tapasztalható változás?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Többszöri felszólítást és elbeszélgetést
igényel, hogy változást tapasztaljanak.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Részérõl nincs több kérdése. Van-e a
képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Választ kaptak a szülõi értekezlettel kapcsolatban felmerült
kérdéseire. Augusztusban tervként szerepeltek a felújítási munkálatok. Örül mindazoknak az
eredményeket, amelyeket a nyáron elértek a felújítással kapcsolatban, valamint hogy az üres
óvónõi álláshelyet sikerült betölteni. Nem tudja, hogy azt a 60 nm-es helyiséget, nem lehetne
két 30 nm-es teremmé alakítani?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Attól függ, hogy hogyan gondolkoznak,
hogy ötödik csoportot hoznak létre, ahhoz biztosítani kell a személyi feltételeket is, ha nem
akkor nem lehet megoldani. Hiába csinálnak két kisebb csoportot, ha nincs annyi emberük
hozzá.

Nagy Károlyné képviselõ: Korábban hallott a bölcsõdei ellátásárokról, ahol 4-5 szülõ igényli,
ott az önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy erre lesz-e lehetõség. Tud-e ezzel
kapcsolatban bármit?

Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda igazgatója: Az óvoda, mivel 2 m2 kell számolni egy
gyermekre, 77 férõhelyes. Tavaly a 77 férõhelyen 96 fõ volt. Emiatt is kellett határozatot
hozni, hogy 20 %-kal meghaladhatják a csoportonkénti gyermeklétszámot, hogy el tudják
helyezni a 96 gyermeket. Az idei évet 89 fõvel kezdték, ez a létszám folyamatos mozgásban
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van. Kaptak arról tájékoztatást, hogy ha 5 szülõ igényli, kötelezõen ellátandó feladat lesz,
hogy bölcsõdét hozzanak létre. Ennek szintén tárgyi és személyi feltételei vannak. Olyan
lehetõség is van, hogy ha a településen a 3 éves kor alattiak száma eléri a 40 fõt, akkor is
kötelezõen ellátandó feladat. A születések számát nézve az utóbbi 3 évben megduplázódott a
születések száma. A védõnõtõl úgy tudja, hogy most is sok a terhes kismama. Arra
számítanak, hogy nagyon sok óvodás gyermekük lesz. A jövõ évi jelentkezések alapján
elmondja, hogy 30 gyermek lesz, aki be fog iratkozni újonnan az óvodába. Nem tudja, hogy
ezeket a gyermekeket hova tudja felvenni, ha nem lesz hely. Az a lehetõség áll fent, hogy aki
iskolaköteles is elmegy az iskolába, még ha nem iskolaérett is. Az iskolának kellene úgy
megoldani, hogy iskolai elõkészítõ helyzet hoznak létre. Az iskolába is jelezte, hogy ez
várható. Tavaly szeptember óta óvodaköteles minden olyan gyermek, aki betölti a 3 életévét.

Vig Szilárd polgármester: Erre a problémára mindenféle pályázati lehetõséget igyekeznek
kihasználni. Azt gondolja, hogy erre egy új óvoda megépítése jelentene megoldást vagy egy
új csoportszoba építése. Ehhez csak pályázati lehetõségeket kíván önkormányzatuk
kihasználni. Vannak önkormányzati tulajdonban lévõ épületek, amelyeket át lehetne alakítani
bölcsödévé. A legnagyobb problémának a személyi feltételek hiányát látja. Gyermekház
vezetéséhez felsõfokú végzettségû személyre van szükség. Tapasztalta azt, hogy a
családsegítõ mellé szerettek volna egy érettségizett hölgyet, õ visszamondta, mert más
problémák merültek fel. Kizártnak tartja, hogy a településen találjanak megfelelõ végzettségû
személyt. Nehezen találnak megfelelõ végzettségû személyt, valamint akit a falu lakossága is
befogad. Mindent megtesznek, hogy az óvodában felmerült problémát orvosolják. A
pályázatok elbírálásában vannak akadályok, nemcsak Konyár település esetében. A környezõ
települések polgármestereivel is tanácskozott errõl. Megállapítható, hogy a pályázati források
vidéki területekre alig jutnak. Bíznak abban, hogy ez változni fog a jövõben. A konyha
engedélyes tervét is azért dolgozták ki, hogy pályázni tudjanak a jövõben. Megköszöni
Óvodavezetõ asszonynak a tájékoztatást.

Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját a beszámolóval kapcsolatban.

Major Imre elnök: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság a beszámolót megvitatta.
Tartalmasnak és lényegletörõnek ítélték meg. Javasolja a képviselõ-testület felé elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése,
észrevétele 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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

149/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja
Baloghné Nagy Ilona óvodavezetõ beszámolóját a Konyári Óvoda
2015/2016. nevelési évre vonatkozó mûködésérõl.
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Határidõ: azonnal

Felelõs: 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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

150/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja
Baloghné Nagy Ilona óvodavezetõ 2016/2017-es nevelési évre
vonatkozó munkatervét.

Határidõ: azonnal

Felelõs: 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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

151/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete -
figyelemmel a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. mellékletében foglaltakra - engedélyezi a Konyári
Óvoda intézményében a maximális csoportlétszám csoportonkénti
20%-kal való túllépését a 2016/2017-es nevelési évre
vonatkozóan.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Óvodavezetõ asszonynak a beszámolót és a részvételt.
További jó munkát kíván.

/Baloghné Nagy Ilona Konyári Óvoda vezetõje elhagyja a termet./
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2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum
igazgatójának szakmai beszámolója a 2015. évre vonatkozóan

Vig Szilárd polgármester: A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
falumúzeum igazgatója, Békési András Konyár Község Önkormányzatának 2016-ra
vonatkozó Munkatervében meghatározottaknak megfelelõen beszámol az intézmény 2015. évi
mûködésérõl.
A beszámolót a Tisztelt Képviselõ-testület az elõterjesztés mellékletét képezõ írásos
dokumentumban tanulmányozhatta.

Megkéri Békési András urat, hogy ismertese a beszámolót.

Békési András Mûvelõdési Ház vezetõje: Köszönti a képviselõ-testület tagjait. A szakmai
beszámolóban igyekezett szakmai és gazdasági oldalról bemutatni az intézmény 2015. évi
mûködését. Az intézményük céljait és feladatait egységbe próbálja tömöríteni az
önkormányzat és intézményének közös akaratát, koordinálni összefogni a civil szervezeteket.
Kiemelt feladatuk a lakosság ügyintézésének kiszolgálása. Az intézmény szervezeti felépítése
köztudott, hogy 3 szervezeti egység van rájuk. Egyrészt a könyvtár másrészt a mûvelõdési ház
valamint a Kurucz Albert kiállítóhely. A személyi összetétellel kapcsolatban elmondja, hogy
egy fõ fõállású igazgató, könyvtáros és közmûvelõdési munkatárs az, akik fõállásban vannak.
A könyvtári szakfelügyelet javaslatára 2015-tõl a könyvtáros is fõállású munkakört tölt be. A
Kurucz Albert kiállítóhely szakmai felügyelete külsõ szakember bevonásával történik. A
Nemzeti Mûvelõdési Értéktárban találnak 2015. márciusától két további kollégát, akik
nélkülözhetetlenek a település életébõl. A 2015. évben fontos volt számukra, hogy helyileg
tudták adminisztrálni a kiadásaikat és bevételeiket. A közfoglalkoztatási program keretein
belül 1 fõ segítõt a könyvtárosnak valamint 1 fõ a mûvelõdési ház számára foglalkoztattak. Az
intézményrendszer tartalmi tevékenységének kiemelt feladatai közzé tartozik a lakossági
intézménynyújtás. Ennek keretében számítógépes segítséget nyújtanak, faxolnak,
fénymásolnak, hivatali ügyintézést intéznek. A lakosság nagy része igényli ezt. Helyet adnak
a társadalmi szervezeteknek is, mint a Konyári Pávakör, Konyári Nótások, Konyári Sasok,
Konyári Szépkorúak Klubja valamint a Konyári Fiatalok szervezeteinek. Az adminisztratív és
szervezeti életükhöz szükséges támogatást megadják számukra. A helyi általános iskola is
használja intézményüket, ahol néptáncórákat és drámaórákat is tartottak. Nemzetközi
kapcsolataikat ápolják. A rendezvények szervezése tekintetében 2015-ben közel 30 saját
rendezvényük volt azon kívül külsõ civil szervezetek által lebonyolított rendezvényük is volt.
A kiemelt ünnepeknek a megünneplése mellett folyamatosak a kiállításaik. 2015. évnek
kiemelt rendezvénye volt a Konyári Hagyományõrzõ Napok. Igyekeztek kellõ színvonalon a
lakosságot széleskörûen megszólítani. A hagyományos szüretüknek is nagy sikere volt.
Kiemelt programuk a fafaragó tábor, ennek keretén belül a Konyár tábla újult meg. Az
érdekeltségnövelõ támogatás keretén belül új projektort szereztek be, új számítógépet
vásároltak, multi funkciós nyomtatót helyeztek el a könyvtárban a nyomtatójukat pedig
felújították. Alkalmakat tekintve 312 alkalmat rögzítettek, amikor egyéb formában igénybe
vették a mûvelõdési házat. Mindez oktatás szempontjából 4%-ot tett ki, rendezvények száma
7%, civil szervezetek, intézmények 40 %-ban, vásárok 10 %-ban, néptánc, mûvészet 21 %,
tánc és dráma 12 %-ban az egyéb pedig 6%. Idõtartamban 963 órát jelentett, ennek 4%-át
tették ki a rendezvények. Az érdekeltségnövelõ pályázaton 336.000 Ft-ot, könyvtár 124.000
Ft-ot, fafaragó tábor 250.000 Ft-ot, hagyományõrzõ nap 400.000 Ft-ot, múzeumfejlesztésre
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1.000.000 Ft-ot összesen 2.100.000 Ft-ot tett ki a nyertes pályázatuk. A pénzügyi adatok
szempontjából a 6.559.000 Ft tervezet eredetileg tervezett kiadás 7.042.000 Ft módosítva. A
felhasznált 7.121.000 Ft, aminek járulékai 1.664.000 Ft módosítva 1.813.000 Ft, ezt 100%-
ban lett felhasználva. A dologi kiadás 10.610.000 Ft, ami 80%-ban lett felhasználva. A
közüzemi kiadás közel 1.000.000 Ft, ennek a felhasználása 87%-os volt. A rendezvényekre
8.900.000 Ft-ra lett módosítva és felhasználtak 4.600.000 Ft-ot. Az intézményi kiadás
aspektusából 18.839.000 Ft módosított 20.917.000 Ft 85 %-os teljesítés mellett. Bevételi
szempontból 116 %-os eredményt produkáltak. Az intézmény 2015. évi megtakarítása
2.804.000 Ft. Igyekeztek gazdaságosan mûködni a település anyagi helyzetét figyelembe
véve. A könyvtár is szervez rendezvényeket, amelyek szorosan illeszkednek a mûvelõdési ház
programjához. A könyvtár szakmai szervezete megjegyezte, hogy a polcrendszer elavult. Az
idei évben is keresték a pályázati lehetõségeket ez ügyben. 1937 fõ vette igénybe a könyvtár
szolgáltatásait a tavalyi évben. A könyvtár kiemelt rendezvényei közé tartozik az országos
könyvtári napok megszervezése valamint a tehetséggondozó programok. A falumúzeum
esetében elmondja, hogy a 1.500.000 Ft-os támogatást elszámolását elvégezték. Az adott évi
pályázat benyújtása is arra vonatkozott, amelynek keretén belül 1.000.000 Ft-ot nyertek.
Ennek keretén belül a nyílászárókat sikerült kicserélni. Új kiállítás tekinthetõ meg a
falumúzeumban a szikes világ élõvilágáról. Megtörtént a Csillagváros utcai leendõ tájház
feltérképezése. Jelenleg a felújításhoz megfelelõ pályázat keresése zajlik. Köszöni, hogy
meghallgatták. Várja a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a beszámolót. Megkéri a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a 2015. évi szakmai
beszámolóval kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A beszámoló anyagát ismerik, hiszen részt vesznek a falu életében. A Bizottság
javasolja a Képviselõ-testület felé a beszámoló elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?

Nagy Csaba képviselõ: Külön meg szeretné köszönni Békési András munkáját. Úgy véli,
hogy a településnek nagy része a Mûvelõdési Ház. Ott futnak össze a szálak. Bármilyen
rendezvényrõl legyen szó, gördülékenyen kerül lebonyolításra. Nagy háttérmunka szükséges
egy-egy rendezvény lebonyolításához. Az adottságokhoz képest páratlannak tartja a
múzeumot. Saját büszkeségüknek tartja a Pávakört és a különbözõ civil szervezeteket, akik
fellépésükkel emelik a hagyományõrzõ napok színvonalát.

Békési András Mûvelõdési Ház vezetõje: Köszöni a kollégái, volt kollégái nevében az
elismerõ szavakat.

Nagy Károlyné képviselõ: Az elõterjesztéssel kapcsolatban a mûvelõdési házzal nincs
különösebb probléma a többi intézménnyel sem. Annyi észrevétele lenne, hogy a könyvtár
tájékoztatójában a tervet ismertetik. Nem a végrehajtásról ad számot, hanem a tervekrõl. A
civil szervezetek szerepének növelése a tájékoztatás arról, hogy mit szeretnének
megvalósítani. Tudja, hogy ezek végeredményben megtörténtek. A felügyeleti vizsgálat
végeredményben kifogásolta, hogy frissítésre szorulnak a könyvek. 309 könyvet vásárolt
535.000 Ft-ért, ezt szép eredménynek tartja. A hangosító berendezésük nem mûködik, így azt
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ki is hagyhatták volna. Maga részérõl a mûvelõdési házról, könyvtárról és a falumúzeumról
szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja a képviselõ-testültnek.

Vig Szilárd polgármester: A Nagy Csaba által elmondottakhoz annyit szeretne hozzáfûzni,
hogy minden zökkenõmentesen zajlott, ezzel kapcsolatban kifogással élne. Amikor magas
rangú személyek érkeznek a településre, mint Vitányi István országgyûlési képviselõ úr
valamint a tavalyi évben az Örökség zenekar, voltak problémák a képviselõ úrra való
odafigyelés tekintetében illetve, kihûlt hideg ételt tálalnak számára. Az Örökség zenekar
esetén zárt ajtók fogadták õket. Ezzel kapcsolatban tudna még pár dolgot mondani. A
beszámoló elfogadásakor tartózkodni fog a véleménynyilvánítástól.

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

152/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja
Békési András beszámolóját a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház,
Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2015. évi mûködésére
vonatkozóan.

Határidõ: azonnal

Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Békési András úrnak a jelenlétet és a
tájékoztatót.

/Békési András Mûvelõdési Ház vezetõje elhagyja a termet./

3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton való
részvétel

Vig Szilárd polgármester: Lehetõség van arra, hogy Konyár Község Önkormányzata az elmúlt
évekhez hasonlóan részt vehessen a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázaton 2017. évben.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer pályázati rendje a tavalyi évhez hasonlóan mûködik, a
Minisztérium és az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) a
Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (továbbiakban: EPER – Bursa rendszer)
indítja el.
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Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követõen maguk rögzítik adataikat.
Az elbíráló önkormányzatok a Támogatáskezelõ által felajánlott pályázati ûrlap szociális
mezõit elektronikusan bõvíthetik, valamint a kötelezõ mellékletek listáját is kiegészíthetik az
önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER – Bursa rendszer önkormányzati
felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az
EPER-Bursa rendszerbõl kinyomtatott pályázati ûrlapon az önkormányzathoz benyújtott
pályázatok befogadását, formai ellenõrzését és elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa
rendszerben.

A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa
rendszerhez történõ csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelezõ a
pályázat lebonyolításában részt vevõ önkormányzatok részére. A rendszerhez nem csatlakozó
önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak csatlakozni, azaz a
pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített pályázatot nem
bírálhatnak el.

Az önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel
önkéntes, a csatlakozás a „Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez 2017. fordulójának Általános Szerzõdési Feltételei a települési
önkormányzatok számára” címû dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett
eljárásrendnek megfelelõen, kizárólag az EPER-Bursa rendszerben történõ regisztrációt
követõen valósulhat meg. A belépést követõen a rendszerbõl letölthetõ ÁSZF 1. sz.
mellékletét képezõ „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról” (továbbiakban: Csatlakozási Nyilatkozat) címû dokumentum, melynek eredeti,
aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelõ részére.

A nem regisztrált önkormányzatok részérõl beküldött, nem az EPER-Bursa rendszerbõl
kinyomtatott, nem a határidõre megküldött Csatlakozási nyilatkozatot a Támogatáskezelõ
nem fogadja el!

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2016. október 3.

Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó
települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelõen
legkésõbb 2016. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsõoktatási hallgatók („A”
típusú pályázat), illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat)
számára, amelynek benyújtási határideje 2016. november 8.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsõoktatásban részt vevõ
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet, valamint a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
A Bursa Hungarica egy többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként
három forrás szolgál:
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1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás – Az önkormányzat által évente
kiírt pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként
állapítja meg az önkormányzat

2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás – A megyei önkormányzat
tetszõleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott
pályázók számára megítélt összeget.

3. Intézményi támogatás – Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a felsõoktatásban már
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetû fiatalok
támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési és a megyei
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással
megegyezõ mértékben kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy fõre esõ
maximuma a 2016. évi fordulóban 5.000 Ft/fõ/hó volt.

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási
intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben, a képzésre vonatkozó keretidõn belül folytatják
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolás, illetve
felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,
érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézményben teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ
alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben kívánnak részt
venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2017/2018. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2017/2018. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíj idõtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév
második féléve és a 2017/2018. tanév elsõ féléve)

„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a 2017/2018.
tanév, a 2018/2019. tanév, és a 2019/2020. tanév)

A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenõrzi és elbírálja a
beérkezett pályázatokat és a bírálati döntését a rendszerben rögzíti. A pályázatok
elbírálásának határideje: 2016. december 8.
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A Képviselõ-testület elé a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság fogja elõterjeszteni a
pályázók névsorát. Környezettanulmányt is készíthet a pályázónál a Bizottság illetve
ellenõrzi, hogy az adott személy formailag megfelelõ anyagot adott-e be pályázati határidõn
belül. Évente egyszer a Bizottságnak kell ellenõrizni, hogy a pályázó szociálisan hátrányos
helyzetû-e. A szabályzatot, amit korábban önkormányzatuk alkotott a Bursával kapcsolatban,
megkapták a tisztelt képviselõ-testületi tagok. Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját az elõterjesztéssel kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság az elõterjesztést
megtárgyalta. Dicséretesnek tartják, hogy a konyári fiatalok felsõoktatási tanulmányokat
folytatnak. A pályázaton való részvételt támogatják, javasolják a képviselõ-testületnek, hogy a
határozati javaslatot fogadja el.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testült tagjainak kérdése, véleménye a napirendi
ponttal kapcsolatban?

Egyetért a Bizottság véleményével. Dicséretes, ha egy konyári fiatal felsõoktatási
intézményben tanul. Bíznak benne, hogy tanulmányaik után is a községben maradnak.

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

153/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóján
részt kíván venni – az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ részére
megküldi a nyilatkozatot a csatlakozásról, valamint az elektronikus
adatbázis használatáról –a hátrányos szociális helyzetû, felsõoktatási
intézményben tanuló hallgatók és a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ
fiatalok támogatása céljából.

Felkéri a polgármestert és a jegyzõt a pályázat kiírására, a beérkezett
pályázatok képviselõ-testület elé történõ elõterjesztésére, ezt követõen
a támogatott pályázók Bírálati anyagának illetve a nem támogatott, és
pályázatból kizárt pályázók Bírálati anyagának az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ részére történõ továbbítására.

Határidõ:
- a pályázaton való részvételhez szükséges nyilatkozat megküldésére
2016. október 3.
- a pályázat kiírására: 2016. október 5.
- a pályázatok benyújtására: 2016. november 8.
- a beérkezett pályázatok elbírálására: 2016. december 8.
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- a támogatott pályázók eredeti döntési listáit a kötelezõ
mellékletekkel együtt az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ részére
történõ továbbítására: 2016. december 12.
- a nem támogatott, valamint a bírálatból kizárt pályázók eredeti
döntési listáit a kötelezõ mellékletekkel együtt az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ részére történõ továbbítására: 2016. december 12.
- a pályázók értesítésére: 2016. december 12.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
Fekete Anita titkársági ügyintézõ

Határidõ: folyamatos

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Go-Tax Kft-vel kötött megbízási szerzõdés módosítása

Vig Szilárd polgármester: Gombos Andrea, a Go-Tax Kft. /székhely: 4272 Sáránd, Nagy u.
19. sz./ ügyvezetõje jelezte a Konyári Polgármesteri Hivatal irányába, hogy 2017. január 1.
napjától nem kíván Hivataluknál pénzügyi segítõi feladatokat ellátni.

A Go-Tax Kft. október 1-tõl nem kívánta ellátni a pénzügyi feladatokat Hivataluknál. Miután
Jegyzõnõvel kérték, hogy a zárszámadást az idei évre vonatkozóan készítsék el, ennek
következtében 2016. december 31-ig hosszabbítanák meg a szerzõdést.

Ennek értelmében a 2015. november 01. napján kelt Konyár Község Önkormányzata és a Go-
Tax Kft. között létrejött határozatlan idejû megbízási szerzõdés 5.) pontjában foglaltakat a
következõk szerint szükséges módosítani:

5.) A megbízás 2015. év november 01. napjától 2016. december 31. napjáig érvényes.

A módosított megbízási szerzõdést megkapták a Tisztelt Képviselõ-testületi tagok.

Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a
szerzõdésmódosítással kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján a megbízási
szerzõdés módosítását elfogadásra javasolja a Képviselõ-testületnek 2016. december 31-ig.

Vig Szilárd polgármester: Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját az elõterjesztéssel kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést és elfogadásra
javasolja a képviselõ-testület felé.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye az elõterjesztéssel 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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

154/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja
a Go-Tax Kft-vel kötött megbízási szerzõdés módosítását,
melynek értelmében a szerzõdés 2015. november 01. napjától
2016. december 31. napjáig érvényes.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésrõl értesítse a Go-Tax Kft. ügyvezetõjét, Gombos Andreát.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: OTP bankautomata elhelyezése Konyáron

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Polgármesteri Hivatalhoz számos jelzés érkezett annak a
céljából, hogy a település vezetése gondoskodjon arról, Konyáron is legyen bankautomata. A
korábbi idõszakokban már történtek erre vonatkozóan kísérletek, ám azok mindig
meghiúsultak. Az OTP bankot is felkeresték ez ügyben. Az igény benyújtásának feltétele,
hogy Konyár Község Önkormányzata vállalja, hogy a bankautomata üzemeltetési költségét
viselje. Önkormányzatuknak az épületet kell biztosítania valamint a téli idõszakban fûtésrõl
kell gondoskodnia. Tervek szerint a Rákóczi u. 196. hrsz. alatti ingatlan adna helyt a
bankautomatának.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi ponthoz tartozó
elõterjesztési javaslatot. A Bizottság elfogadásra javasolja a képviselõ-testület felé.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Felvetõdött Bizottsági ülésen is, hogy az épület tulajdonjogát kell
tisztázni, addig az OTP-t nem tudják megkeresni. Az ÉRB Banktól sem került átadásra az
épület.
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Vig Szilárd polgármester: A bejegyzési lap szerint az önkormányzat tulajdonában van.

Nagy Károlyné képviselõ: A bérleti díjat erre az évre megkapták a takarékszövetkezettõl? Ha
jogutód van köteles fizetni, a kulcsokat el kell kérni. Önkényesen nem mehetnek be az
épületbe.

Fehér Károlyné képviselõ: Meg kell nézni, hogy a szerzõdés felbontásra került-e.

Nagy Károlyné képviselõ: Az önkormányzat nem adta bérbe az épületet csak a telket. Az
önkormányzat a takarékszövetkezet által elfoglalt nm területet adta bérbe. Az épületért
korábban a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet nem fizetett bérleti díjat.

A határozati javaslat abban kerül módosításra, hogy a tulajdonjog tisztázása illetve az ÉRB
Bank Zrt.-vel kötött szerzõdés megszûnése után önkormányzatuk vállalja, hogy a
bankautomata üzemeltetésével felmerülõ költségeket vállalja.

Erdõháti Béla képviselõ: Az önkormányzat épületében is el lehetne helyezni a bank automatát
így az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe plusz költségébe a fûtés.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az OTP Banknak annyi kikötése volt, hogy a bankautomata könnyen
megközelíthetõ legyen. Utcára nézzen az automata, 24 órában elérhetõ legyen.

Erdõháti Béla képviselõ: A kerítést meg lehetne nyitni.

Major Imre képviselõ: Derecskén látott olyan automatát, ami az utcán van elhelyezve.

Vig Szilárd polgármester: Nem javasolja, hogy a hivatalon belül történjen az automata
elhelyezése.

Nagy Károlyné képviselõ: A családsegítõhöz is elhelyezhetnék az automatát. Amennyiben
hosszú idõt vesz igénybe a jelenlegi épület.

Erdõháti Béla képviselõ: Az automata 1,5-2 m2-es területet foglal.

Nagy Csaba képviselõ: Odahelyeznék a polgárõrséget, mivel fûtve van az épület. Nem
kapnának külön fûtési támogatást.

Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy a 19 hrsz-ú ingatlan épületénél maradjanak.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

155/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

http://www.pdfdesk.com


Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete vállalja az OTP
bankautomata üzemeltetési és fenntartási költségeit Azt követõen,
amint sor kerül az ÉRB Bankkal önkormányzatuk által megkötött
szerzõdés megszüntetésére illetve a tulajdoni viszonyok
rendezésére.

Továbbá vállalja, hogy a 4133 Konyár, Rákóczi u. 19. hrsz alatti
ingatlanon elhelyezett bankautomatát mindenki számára elérhetõvé
teszi a nap 24 órájában.

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza
Vig Szilárd polgármestert a kérelem benyújtására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyár, Szabadság és Nyárfa utcákon élõk kérelme

Vig Szilárd polgármester: 2016. szeptember 12. napján érkezett levélben 42 fõ konyári lakos
azzal a kéréssel fordult Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületéhez, hogy az 1988.
évi I. törvényre figyelemmel legyen szíves a mezõgazdasági forgalmat elterelni a Szabadság
és Nyárfa utcából az arra kijelölt utakra. A kérelemben továbbá megfogalmazták, hogy az ott
lakók nyugalma, illetve házak megóvása érdekében nyújtották be a kérelmet. Fent nevezett
utcákban nincs szilárd burkolat és a kérelem szerint már nem alkalmas személygépjármûvek
biztonságos közlekedésére.
Leírták, hogy az aláírásgyûjtéssel Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testületére
kívántak nagyobb hatást gyakorolni.

Van-e a Képviselõ-testületnek kérdése, véleménye a napirendi pontra vonatkozóan?

Nagy Károlyné képviselõ: Meg lehet-e a közlekedést másfelé oldani a két utca
megkerülésével? Az Ady Endre utca felé vagy a Tóth Sándor féle dûlõút felé.

Vig Szilárd polgármester: Az tönkre van téve.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ady Endre utca mögött van-e járható út?

Vig Szilárd polgármester: Információi szerint nem járható az az út.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben az Ady Endre utcára teszik át a forgalmat a lakosság
ott is jelzéssel fog élni.

Vig Szilárd polgármester: Beszélt a Gáborjáni utcai lakosokkal is õk a sebességkorlátozás
bevezetését javasolták. Korábbi információi szerint minden elágazásba szükséges lett volna a
sebességkorlátozó tábla kihelyezése. Legújabb információi szerint, ha a 30as
sebességkorlátozó táblán szerepel a zóna felirat, az az egész útszakaszra érvényes. Utána
fognak járni ez valóban így van-e. Amennyiben valóban így van, igyekeznek minél hamarabb
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kihelyezni a sebességkorlátozó táblákat a Gáborjáni és a Debreceni utcákra is. A fekvõrendõr
kihelyezése a felmerülõ magas költségek miatt nem lehetséges. Közbiztonsági
szakemberektõl olyan információkat kapott Jegyzõnõ, hogy az lesz a probléma, hogy ha
nagyot döccen a jármû. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése elõtt állnak, így ezért sem
célszerû a fekvõrendõr lehelyezése. Arra is gondolt, hogy a település bevezetõ útján
kihelyeznek egy 40-es sebességkorlátozó táblát, ami az egész településre vonatkozik.
Szabadság utca, Sorompó utca, Vásártér utca és a Gáborjáni utcákra is sebességkorlátozó
táblát kellene kihelyezni, ami lavinát indíthat el a településen élõknél. Minden
keresztezõdésnél elhelyezett sebességkorlátozó táblák magas összeget rónának az
önkormányzatra. A Nyárfa utcában úgy gondolja, hogy az utca rövidsége miatt nem mehetnek
gyorsan.

Erdõháti Béla képviselõ: Van útalap a szóban forgó utcákon?

Vig Szilárd polgármester: A Nyárfa utcán tudomása szerint nincs.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem lehetne javítani az útalapot?

Nagy Károlyné képviselõ: A Nyárfa utcán kohós alap volt elhelyezve. Az az utca nincs
lealapozva, ami a Nyárfa utcát a Debreceni utcával köti össze.

Erdõháti Béla képviselõ: Azt az útszakaszt nem használják.

Vig Szilárd polgármester: Ahhoz, hogy leaszfaltozzák legalább 8.000.000-10.000.000 Ft-os
költsége lenne. A szennyvízhálózat lefektetése elõtt nem célszerû errõl beszélni. Megoldás
mindenképpen a sebességkorlátozó tábla kihelyezése lenne. Jövõ héten utánajárnak és
következõ képviselõ-testületi ülésen megtárgyalják.

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

Nagy Csaba képviselõ: Az a meglátása, hogy minél jobb a kövesút annál gyorsabban mennek
rajta. Emberi hozzáállás kérdése, hogy lassan menjenek.

Vig Szilárd polgármester: A Gáborjáni utcán jellemzõen a tejes autó és a Petõfi Kft.
gépjármûi mennek. A Bold Agro Kft. vezetõjével tárgyalt, hogy a jármûveikben olyan
készülék van, ami jelzi a magasabb sebességet. A Bold Agro Kft. vezetõjének tájékoztatása
szerint 40 tonnánál nagyobb tömeggel nem közlekedhet egy jármû, mivel annyi az ûrtartalma
a szerelvénynek. A lakosság szerint 50-60 tonnával közlekednek. Van-e a képviselõ-testület
tagjainak javaslata ezzel kapcsolatban?

Nagy Csaba képviselõ: A Bold Agro Kft. is beállt a sorba, leszabályozta a sofõröket, nem
biztos, hogy a kinti sofõrökkel van a gond. A helyi gazdáknak is van több traktorja, ha ezen
gazdáknak is felhívnák a figyelmét, hogy a lakosságra való tekintettel lassabban
közlekedjenek.

Vig Szilárd polgármester: Mindenképpen táblára van szükség, és a sebességkorlátozást
betartani. A Nyárfa utca környékén olyan lakosokkal is beszélt, akiket a konyári traktoros is
zavart és a por is.

Major Imre képviselõ: A kérelemben hivatkoznak a 81. törvényre, mit ír elõ ez a törvény?
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az útviszonyoknak megfelelõ közlekedést ír elõ. Nem érti, hogy
miért kapcsolódik szorosan ezzel össze. Korlátozásokat nem fogalmaz meg a jogszabály.

Vig Szilárd polgármester: Csak a képviselõ-testület hozhat ebben döntést.

Fehér Károlyné alpolgármester: A közlekedést biztosítani kell a gépek számára, nem lehet
õket onnan kizárni. Minden nap látja, hogy a Tóth Sándor háza háta mögött jár el a legtöbb
gép le a „Pályi” útra.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem zárhatják le a dûlõutakat. Korábban volt egy bejárat a „TSZ”
idejében.

Vig Szilárd polgármester: Az Ady Endre utcán, ha végig mennek a focipályánál.

Nagy Károlyné képviselõ: Volt egy kövesút, amelynek egy része be is nyúlt, ami késõbb
mûvelés alá lett vonva. Amikor elkezdték mûvelni, azt a dûlõutat nem használták ott.

Szabó Attila helyi lakos: Csádi Gyula mûveli azt a területet.

Nagy Károlyné képviselõ: Hivatalosan az nem dûlõút.

Fehér Károlyné alpolgármester: Natura 2000-es terület, a Hortobágyi Nemzeti Parknak van a
területe. Hazafelé jövetnél nem tudnak elmenni a gazdák máshol, mint Tóth Sándor háza háta
mögött vagy a Szabadság utca felõl. A Szabadság utcán akkor kátyúk vannak, hogy nehéz
személyautóval közlekedni rajta.

Király Imre képviselõ: A Szabadság utcáról tiltsák ki a nagy gépeket. Merre járjanak akkor?

Erdõháti Béla képviselõ: Az útalapot javítani kell.

Major Imre képviselõ: 25 éves témáról van szó. A rendszerváltás után, amikor kivették a
földet Tóth Sándor szögesdrótot húzott ki azért, hogy arra ne menjenek. Csádi Gyulával
komoly vitájuk volt, mivel arra van a tanyája. Ugyanezt az elõzõ ciklusban is megtették.
Marozsi Károllyal õk ketten mentek ki. Majoros Gabriella volt a jegyzõ abban az idõben,
kimérette az utcát. Tóth Sándor háza háta mögött egy rendes utca van, ami el van szántva.

Vig Szilárd polgármester: Önkormányzati területrõl van szó.

Szabó Attila helyi lakos: Ki kellene méretni az önkormányzatnak azt a 16 métert.

Fehér Károlyné alpolgármester: Arra az útra kellene átterelni a forgalmat, hogy ne a
Szabadság utcán járjanak. Tóth Sanyi melletti útszakaszt ki kell méretni azt a területet, hogy
mekkora nekik az a dûlõút, a másik oldalon is csak egy házat érintene.

Vig Szilárd polgármester: Döntsenek a Tóth Sándor melletti útszakasz kiméretésérõl,
szabjanak meg egy keretösszeget erre a célra. 200.000 Ft-os keretösszeget biztosítanak a
költségvetésbõl az említett útszakasz földmérõvel történõ kiméretésére. A zóna táblák
kihelyezésével kapcsolatban amennyiben sokba kerül a jövõ évi költségvetés terhére
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vásárolják meg. Minimális számú sebességkorlátozó tábla kihelyezésével oldják meg a
Gáborjáni, Sorompó és a Szabadság utcán felmerülõ problémát.

Nagy Károlyné képviselõ: Ezután tudják eldönteni, hogy kitiltják-e a gazdákat vagy sem.

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

Király Imre képviselõ: Papp László utcájának az elejét, ahol Csóka Melinda lakik a
Szabadság utca elején lévõ két gödröt be kellene temetni.

Vig Szilárd polgármester: Nem arról döntenek, hogy kitiltják-e a mezõgazdasági
gépjármûveket vagy sem.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

156/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Vizsgálatot követõen a képviselõ-testület dönt október hónapba
arról, hogy 30-as sebességkorlátozó táblákat helyez ki az említett
utcákra, Gáborjáni, Debreceni, Sorompó, Szabadság és Nyárfa
utcákra. Ezzel a jármûforgalom lakóingatlanokra gyakorolt negatív
hatást mérsékelve, a lakóházak állagmegóvása céljából
sebességkorlátozó táblát kíván kihelyezni. A Nyárfa utcát és a
Debreceni utcán összekötõ önkormányzati tulajdonú dûlõ út
kimérésére megbízást ad a polgármesternek illetve felhatalmazza,
hogy 200.000 Ft-os keretösszeg erejéig a 2016. évi költségvetés
terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Kiss Sándort. A különfélék elsõszámú napirendi pontja a
Konyári Csatorna és Víziközmû Társulattal kapcsolatos végelszámoló kijelölése. A
Víziközmû Társulat tagjai jelen vannak. Végelszámolót kell kijelölnie a közgyûlésnek, azt
megelõzõen kellene ezt megbeszélni, mert október 12-én, szerdán tart ülést a társulat, ahol Dr.
Budai György ügyvéd is jelen lesz. Az ülésen kijelölésre kerül a végelszámoló személye. A
további feladatokat a végelszámoló személyének kellene intéznie. Átadja a szót Fehér
Károlynénak a Konyári Csatornamû és Víziközmû Társulat elnökének.

Fehér Károlyné alpolgármester A végelszámoló személyének kijelölésére október 12-én 14:00
órára küldték ki a meghívót. Az intézõ bizottság minden tagja jelen van, a bizottság tagjai
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Kiss Sándor, Nagy Csaba és saját maga. A felügyelõ bizottság tagjai Király Imre, Erdõháti
Béla, Török Beáta. A közgyûlés tagjai, akik szavazni fognak Major Imre, Nagy Károlyné,
Bagoly Lászlóné, Molnár Attila, Dienes András és Király Ernõ valamint a közgyûlés tagjai. A
közgyûlésen a felügyelõ bizottság 50 %-ának kell jelen lennie, ekkor lesz határozatképes.
Ekkor döntenek arról, hogy megindul a végelszámolás. A közgyûlésen le kell mondania az
intézõ bizottság tagjainak, felügyelõ bizottság tagjainak. Egy fõ lesz megválasztva, aki a
továbbiakban képviseli és végelszámolja a Víziközmû Társulatot. A Víziközmû Társulat
végelszámolásához átadnak mindenféle dokumentumokat. Elkészítette a könyvelést, amelyet
a könyvvizsgáló fog megvizsgálni. A végelszámoló amikor jelenteni fogja a NAV felé,
bíróság felé és különféle hivatalok felé, hogy õ lesz a továbbiakban a végelszámolója a
Vízközmû Társulatnak, a könyvelés is hozzá fog kerülni. A Vízközmû Társulatnak nincs
könyvelõje csak könyvvizsgálója, aki az eddig elvégzett könyvelést megvizsgálta. Errõl is van
képviselõ-testületi határozatuk. A könyvvizsgáló jelen fog lenni a gyûlésen, mivel a
mérlegeket át kell küldeni a hatóságok felé. A továbbiakban a végelszámoló fogja a
kötelezettségeket teljesíteni a hivatalok felé, mindaddig, amíg a Társulat meg nem szûnik.
Közbensõ mérleget kell készítenie, a kifizetéseket neki kell elkészítenie.

Vig Szilárd polgármester: A végelszámolónak 200.000 Ft-os keretösszeget kell
megállapítaniuk. Hosszúpályival egyeztetett ez ügyben. Az ottani végelszámoló feladata
formális volt. Fehér Károlyné kit javasol a végelszámoló személyére?

Fehér Károlyné alpolgármester: A lakástakarék pénztárról annyit mondana el, hogy amikor
megszületik az a határozat, amiben elhatározza a Víziközmû Társulat a megszûnést, ezt a
lakástakarék pénztár felé megküldi a végelszámoló. Végelszámolással megszûnik a Társulat
és az engedményezési jogáról lemond. Az Ltp-s befizetõk esetében akkor kezdõdik el a
lakástakarék pénztár és a befizetõk közötti kapcsolattartás. Lehetõség lesz a kiegészítésre,
megszüntetésre és a továbbfizetésre is. Minden befizetõnek egyéni lesz, hogy hogyan fog
rendelkezni a szerzõdése fölött. Mindezzel a Víziközmû Társulatnak nincs további teendõje.
A képviselõ-testület korábban döntött a felmerülõ költségekrõl.

Vig Szilárd polgármester: A felmerülõ költségek összege nem lesz magasabb 2.500.000 Ft-
nál?

Fehér Károlyné alpolgármester: Ez akkor fog kiderülni, amikor Konyár Község
Önkormányzata egyeztet az ltp-vel. Az ÉRB Bankba fizetett összeget a végelszámoló fogja
kifizetni. Konyár Község Önkormányzata fogja kiegészíteni az addig felmerülõ költségekkel.
Két oldalról fogják megkapni a befizetett összegüket a tagok.

Vig Szilárd polgármester: Az önkormányzatnak akkor kell felvennie a lakástakarék pénztárral
a kapcsolatot, amikor a végelszámolás megindul.

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. Ekkor egy technikai számla fog létrejönni, ahová
elhelyezik az összeget. Amíg nincsenek elszámolva a banki költségek, addig nem fogja
megszüntetni a számlát és az addig befizetett összeget nem kompenzálóként használja fel,
hanem elõbb a költségeket kell megfizetni és a maradék összeget fogja kifizetni.

Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja: Nem tudja,
hogy hogyan tudnak differenciálni, mivel van olyan személy, aki önhibáján kívül esett olyan
helyzetbe. Volt olyan személy, aki egy idõ után nem fizetett, az õ költségeiket is az
önkormányzat vállalja fel?
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Fehér Károlyné alpolgármester: Mindenki költségét az önkormányzat vállalja.

Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja: Akkor is jelezte,
hogy miért a település költségvetését terhelje, ami más miatt jött létre.

Nagy Károlyné képviselõ: Elhozta a lakáskasszáról szóló számlakivonatát. 2.200 Ft helyett
2.050 Ft-ot kell fizetnie. Duplán lett levonva tõle a számlavezetési díj. A számlavezetési díjat
nem adná vissza a lakosságnak.

Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja: Akinek számla
van nyitva, annak tisztában kell lennie, hogy kezelési költséget vonnak le.

Vig Szilárd polgármester: Amiatt kerülne kifizetésre az önkormányzat részérõl a kezelési díj,
hogy minél hamarabb felszámolódjon a Társulat.

Határozatot kell elfogadniuk a REKI pályázattal kapcsolatban. A megyei önkormányzati
tartalékból nyújtott támogatásokra és rendkívüli önkormányzati támogatásokra a
Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet 3.1
pontja szerint közel 6.300.000 Ft támogatásra nyújtana be önkormányzatuk. A pályázat
benyújtásához a képviselõ-testület jóváhagyása szükséges.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

157/2016. (IX. 29.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete határozott a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a rendkívüli
önkormányzati támogatások támogatási igényének benyújtásáról az
alábbiak szerint:

1. Konyár Község Önkormányzat képviselõ-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetésérõl szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléket III. 1. pontja szerint támogatási igényt nyújt be a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokra és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokra.

2. Konyár Község Önkormányzat képviselõ-testülete a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatások és a rendkívüli
önkormányzati támogatások igényléséhez a fenti törvény alapján a
következõ nyilatkozatot teszi:

I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2016. január 1-jén 1 000
fõ, vagy a feletti.
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II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérõl döntött és 2016.
évben ilyen jogcímen 18.000 ezer forint összegû bevételt tervez. A 2221
lakosság fõszám alapján megállapítható, hogy az adóelõleg képesség nem
haladja meg a 32 ezer Ft-ot.

III. Az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetési rendeletét 0 ezer
forint összegû mûködési célú hiánnyal és 0 ezer forint
szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott kiegészítõ támogatással fogadta
el.

IV. b) Az önkormányzat a hatályos jogszabályok szerint kötelezõ
könyvvizsgálatra nem kötelezett.

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

Nagy Csaba képviselõ: Javasolja, hogy a végelszámoló személyének tiszteletdíjat állapítsanak
meg.

Vig Szilárd polgármester: A képviselõ-testület tagjai egyetértenek-e az általa javasolt 200.000
Ft értékû tiszteletdíj megállapításával?

Nagy Károlyné képviselõ: Kérdésként merül fel, hogy mennyire reális a 200.000 Ft?

Fehér Károlyné alpolgármester: A könyvelési díjat 6.000 Ft/hó összegben állapították meg
korábban.

Vig Szilárd polgármester: A mérlegbeszámoló visszamenõleg rendezve lett. Köszönetet
szeretne monda Fehér Károlyné Alpolgármester Asszonynak a Víziközmû Társulattal
kapcsolatban elvégzett munkájáért.

Fehér Károlyné alpolgármester: Hosszú idõbe fog telni a végelszámolás. A végelszámolónak
nagy a felelõssége.

Vig Szilárd polgármester: Fehér Károlyné mennyi összeget állapítana meg a végelszámoló
személyének?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem tud összeget mondani.

Nagy Károlyné képviselõ: A végelszámolás mennyi idõt vesz igénybe?

Vig Szilárd polgármester: 6-8 hónap, attól függõen, hogy elhunyt esetében ki az örökös.
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Fehér Károlyné alpolgármester: A közjegyzõvel és az adóügyi ügyintézõvel egyeztetett ezzel
kapcsolatban. Ahol nem lett meghagyatékolva és egyetemleges az öröklés, nincs névre
szólóan meghatározva, hogy ki mit örökölt, ebben az esetben elfogadják a közjegyzõi
okiratot, ezzel gyorsítják a folyamatot a megszûnéshez. Ahol névre szólóan meg van jelölve,
hogy ki mit örökölt, ott nem tudják elfogadni, póthagyatéki eljárásra van szükség. Az
egyetemlegességnél rendes eljárásról van szó, így õk is elfogadhatják, a végelszámoló
kifizetheti neki. Az örökösök hoznak egy megállapodást, hogy kettõjük közül ki veheti át.

Major Imre képviselõ: Nem a végelszámoló mondja meg, hogy mennyit kér?

Fehér Károlyné alpolgármester: Társaság esetén másképpen mûködik. Kijelölik a
végelszámolót és õ felírja a vagyont. Ott teljesen más eljárás van. Egy gazdasági társaság
másképpen szûnik meg, a bent maradt összeget osztalék formájában kerül kifizetésre.

Nagy Károlyné képviselõ: A lakosság nehezen élte meg ezt a helyzetet. Miért nem lehet
megszüntetni a Társulatot és kifizetni a pénzt. Amíg a könyvelõ a könyvelést nem tette
rendbe, a megfelelõ jogszabálynak eleget nem tett, jelentéseknek addig nem lehet engedélyt
adni. Vannak határidõk amiket be kell tartani.

Fehér Károlyné alpolgármester: A végelszámolást a Magyar Közlönyben 45 napig
közzéteszik, azzal a céllal, hogy a Víziközmû Társulattal kapcsolatban van-e valakinek
fennálló követelése vagy fordítva. Határidõk vannak, amit nem lehet megsürgetni.
Amennyiben nem áll fent követelés egyik fél felõl sem, ekkor hoz határozatot a végelszámoló
és az ügyvéd. Ezután bejelentik a Bíróságon, hogy nem történt jelentkezés, nincs semmiféle
kötelezettsége és követelése sem.

Nagy Csaba képviselõ: Milyen összeget ajánljanak a végelszámolónak? Havi vagy egyszeri
megbízási díjat.

Vig Szilárd polgármester: Havi 50.000 Ft?

Nagy Károlyné képviselõ: Így is lehet. Akár fél évig is elhúzódhat az ügy.

Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja: Havi összeget
kíván megállapítani.

Vig Szilárd polgármester: Azt a személyt keressék meg, aki ennyiért vállalja.

Nagy Károlyné képviselõ: Olyan személyt érdemes választani, aki átlátja a dolgokat, ért a
könyveléshez.

Fehér Károlyné alpolgármester: Erdõháti Bélát javasolja.

Erdõháti Béla képviselõ: Nincs szabad kapacitása.

Nagy Csaba képviselõ: Mindenféleképpen pénzügyi szakemberre van szükségük, aki rálát a
dolgokra.

Király Imre képviselõ: Edit nem vállalná el?
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Fehér Károlyné alpolgármester: Nem szeretné elvállalni.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem tudna javasolni valakit? Október 12-én dönteniük kell a
végelszámoló személyérõl.

Nagy Csaba képviselõ: Fehér Károlyné vitte végig a folyamatot, neki lenne célszerû vállalnia.

Nagy Károlyné képviselõ: Erdõháti Bélának miért nincs kapacitása?

Erdõháti Béla képviselõ: Nem vállalja. Tudják, hogy a pénzügyi munka mennyire leterhelõ,
határidõk vannak, amiket be kell tartani.

Nagy Csaba képviselõ: Fehér Károlynéra marad, ha nem lesz más.

Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja: Nem tud olyan
személyt, aki alkalmas lenne a végelszámolói feladatok ellátására?

Vig Szilárd polgármester: Idegen személyt nem kellene választaniuk.

Nagy Csaba képviselõ: Az ésszerûség azt diktálja, hogy Fehér Károlyné vállalja.

Nagy Károlyné képviselõ: Egyetért, õ már belelát a folyamatokba.

Nagy Csaba képviselõ: Kritikát mindenhol kap az ember.

Fehér Károlyné alpolgármester: Megpróbál megfelelõ személyt keresni.

Nagy Károlyné képviselõ: Ezek után tudnak csak az összegrõl dönteni.

Vig Szilárd polgármester: Október 12-ig meg kell lennie a végelszámoló személyének.

Az étkeztetés díjával kapcsolatban több céggel is tárgyalt. Sáránddal tárgyalt ez ügyben, úgy
tûnik, olcsóbb lenne az étkeztetés díja a DEVAG-énál. A váltást Képviselõ-testületi ülésen
vitatják majd meg, mivel december 31-ig van szerzõdésük a DEVAG-gal.

Sárándról kaptak egy meghívót, ahol a közfoglalkoztatotti csapattal részt vesznek a falunapon.
Csádi Sándornak október 8-án, szombati napon díjátadóra kell mennie. Megkéri Fehér
Károlynét, hogy vegyen részt a Sárándi eseményen.

Fehér Károlyné alpolgármester: Úgy gondolja, hogy valakinek képviselnie a községet.

Vig Szilárd polgármester: Jegyzõasszony szeretne megosztani két dolgot a képviselõ-
testülettel.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Kiss Sándor jelenlétét.

/Kiss Sándor Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat Intézõ Bizottság tagja elhagyja a
termet./

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Gond van a Bujdosó Zoltán kerítésével, mivel 1 méterrel kintebb van
a telekhatártól. Szóban érkezett egy kérelem, hogy bérelni kívánja vagy megvásárolni azt a
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terület részt. Utána járt. A Sóstói úton nincs az önkormányzatnak részesedése tulajdonjogilag
a területbõl. Tulajdonilag a Közúté. Emiatt nem áll módjukba bérbe adni vagy átadni a
tulajdon jogát. Minderrõl a családot értesíteni fogják.

Nagy Csaba képviselõ az elõzõ képviselõ-testületi ülésen kérte, hogy kérdezzék meg a
védõnõtõl, hogy a gyermekeket átvizsgálta-e ebben az évben. A védõnõ tájékoztatása szerint
negyedévente kötelezõ a gyermekek fejtetvességének vizsgálata, amit két héttel ezelõtt el is
végzett. Az iskolában 3 tetves gyermek volt, az óvodában 1 gyermek. Negyedévente lenne
szükséges a vizsgálat, de a védõnõ 2-3 hetente elvégzi.

A házi gondozóknak munkaruhát fognak vásárolni. A biztonsági õröknek 6 db lámpát
vásároltak. Esõkabát nincs, de azt is beszerzik.

Nagy Károlyné képviselõ: Korábbi képviselõ-testületi felmerült, hogy Derecske-Vásártéren
lebontották az állomás épületét. A Járási Hivatal megalakulásával sok az utas. Nekik,
Derecske városnak kellene megkeresnie a MÁV-ot, hogy váróhelyiség kialakítása céljából?

Nagy Csaba képviselõ: Derecskéhez tartozik az ügy, mivel az õ illetékességi területéhez
tartozik a vasútállomás. Korábban volt ezzel kapcsolatban megbeszélésen, akkor a Derecskei
Önkormányzatot nevezték meg illetékesnek.

Nagy Károlyné képviselõ: A legjobb megoldás az lenne, ha reggel megoldott lenne a
buszközlekedés Derecskére.

Vig Szilárd polgármester: Korábban tárgyaltak ezzel kapcsolatban a Hajdú-Volán Zrt-vel.

Nagy Csaba képviselõ: A vasút reggeli sûrû járataival magyarázták a buszközlekedés
ritkaságát.

Lakossági bejelentésrõl szeretné tájékoztatni a képviselõ-testületet. A Vásártér utca elejét
kiszélesítik. Jogos-e a szélesítés?

Vig Szilárd polgármester: Jó dolognak tartja, hogy szélesebb aszfalton tudnak közlekedni. A
kivitelezõ cég a jogszabályok betartásával végzi el a munkálatokat.

Nagy Csaba képviselõ: A munkálatok elvégzésekor válik aktuálissá. Kerekes Istvánék
kéréssel fordultak az önkormányzat felé ez ügyben.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amennyiben keskenyebb lesz a forduló és õsszel esõs idõ lesz, és
nagyobb ívben veszi be a kanyart összecsapja a ház falát?

Nagy Csaba képviselõ: Akkor tudnak egyeztetni az ügyben, amikor a kivitelezõ cég elkezdi a
munkálatokat.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben önkormányzatuktól engedélyt kérnek ez ügyben,
jelzik a felmerült problémát a kivitelezõ cég felé.

Nagy Károlyné képviselõ: A Templom utca sarkán lévõ ingatlan rossz állapotban van, a
kerítés is meg lett bontva. Fel kellene venni a kapcsolatot a tulajdonosokkal, hogy mi a céljuk
az épülettel. A Gáborjáni utcára is jobb lenne a forgalom.
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Vig Szilárd polgármester: Jelzik az építésügyi hatóság felé, elõtte a tulajdonossal egyeztetnek.

Nagy Csaba képviselõ: Feleslegesnek tartja, hogy az önkormányzat megvásárolja a szóban
forgó ingatlant, mivel nem tudná azt hasznosítani.

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy az idei év augusztus elsõ
felében végeztek a községben útjavítási munkálatokat. 300 m2-es és 590 m2-es területek
kátyúzási munkálatait hajtották végre. Mindezzel két utat járhatóvá tettek a Sziget és az Arany
János utcákat, a Vásártér utcát a Sorompó utcával összekötõ szakaszt illetve az Arany János
utcát a Sóstói utcával összekötõ szakaszt. Állami normatíva állt rendelkezésre az útszakasz
kátyúzási munkálatai során felmerülõ költségek fedezésére. A korábbi településvezetés során
a kátyúzási munkálatok elvégzésekor a kivitelezõ cég nem használt vágógépet, hideg
aszfalttal dolgoztak. A tavalyi és idei évben meleg aszfalttal történt a kátyúk feltöltése. Az
idei évben 32 tonna anyagot használtak fel. Két év alatt 4 utcát tettek járhatóvá. Az elmúlt
vezetés szakszerûtlenül, hideg aszfalttal végezte el a kátyúzási munkálatokat. Úgy gondolja ez
elõrelépés a múlthoz képest. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Információk jutottak birtokába, hogy olyan belsõ adatokat szivárogattak ki, amit nem lett
volna szabad. Volt-e olyan képviselõ-testületi tag, aki külsõs személynek szolgáltatott ki
olyan információkat, hogy milyen gépekkel rendelkeznek.

Király Imre képviselõ: Mindenki tisztában van vele, hogy rendelkeznek útjavítás céljára
alkalmas gépekkel.

Vig Szilárd polgármester: Egy bizonyos programban tartják nyilván ezeket az információkat,
nagy valószínûséggel onnan kerülhetett ki. Esküszegésnek minõsül, ha belsõ információt
nyújt a képviselõ egy külsõs tag számára.

Amennyiben nincs több elõterjesztenivaló, megköszöni a Képviselõ-testület tagjainak a
közremûködését, és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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