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Jegyzõkönyv-vezetõ: Fekete Anita titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti a megjelenteket és a meghívott vendégeket. A mai
falugyûlésen több mindenrõl fog szó esni. A népesség alakulásával kezdõdõen a költségvetés
helyzetérõl, gyakorlati alkotásaikról a rendezvényeik, közmûvelõdési eseményeivel bezárólag
sok mindenrõl szó fog esni.

A népesség alakulása 2000. január 1-jei adatokhoz képest 2.326 fõ volt Konyár lakossági
lélekszáma. 2016. január 1-jén 2.226 fõ volt a lakosság létszáma. Ez a csökkenés 2005. és
2010. közé datálható. 2013. és 2016. év közti idõszakban 4 éven keresztül stagnálás figyelhetõ
meg. 2016. évben a 6 házasságkötés történt a településükön. 2016. évben a 10 haláleset és 17
születés történt. Az önkormányzat mûködésével kapcsolatban a házi segítségnyújtó szolgálat
mûködését tekintve 36 fõ ellátottal és 4 gondozónõvel mûködik. A 4. gondozónõjüket március
1. napjával fogják foglalkoztatni közalkalmazottként, mivel eddig közfoglalkoztatás keretein
belül látta el a gondozónõi feladatokat. A szennyvízleürítõhellyel kapcsolatban elmondja,
hogy a Sóstó felé vezetõ úton található. A leürítõ hely vízjogi engedélyezési joga lejárt.
Tavalyi év végén kaptak haladékot, mivel a szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése még nem
történt meg. Emiatt szükségessé vált új vízjogi létesítési engedély beszerzése. A temetõ
karbantartásával kapcsolatban elmondja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Derecskei Járási Hivatala ellenõrzést végzett a temetõben. A Kormányhivatal a helyszíni
bejárás során megállapította, hogy a közszolgáltatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen
mûködteti önkormányzatuk a temetõt. Az egyetemen továbbtanuló gyermekek számára
lehetõség volt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra jelentkezni. A Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatnak két típusa van az „A” és a „B” típusú pályázat. Az „A” típus pályázatra
azon gyermekek jelentkezhettek, akik jelenleg hallgatói jogviszonyban állnak valamely
felsõoktatási intézményben. A „B” típusú pályázatra a még középfokú oktatási intézményben
tanuló, de a jövõ évben felsõoktatási tanulmányokat megkezdõ fiatalok jelentkezhettek. 4 fõ
nyújtotta be a pályázatát, 2 fõt sikerült pozitív elbírálásban részesíteni. A 2016/2017 II.
félévben illetve a 2017/2018 I. félévben 10 hónapon keresztül 5.000 Ft/hó/fõ támogatást
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kapnak. A képviselõ-testületi ülések száma kiugróan magas a 2016. évben 225 képviselõ-
testületi ülésre került sor és 222 db határozat született. A támogatások rendszerével
kapcsolatban jelentõs átalakulás figyelhetõ meg. Az önkormányzati segély és települési
támogatások tekintetében az elõzõ ciklusban 555.000 Ft került szétosztásra a lakosok között.
Ez a szám több mint két harmadra csökkent a 2015. évre. A települési támogatás pénzbeli
kifizetése jelentõsen csökkent a 2016-os évben. A pénzbeli kifizetés helyett a természetbeni
juttatásokra való támogatásokra helyezték a hangsúlyt. Az a vezérelv, hogy leginkább azok a
lakosoknak nyissák meg a lehetõséget, akik hasznos tagjai a településnek. Karácsonykor a 65
éven felüli lakosok valamint az óvodában és iskolában lévõ gyermekek illetve a beteg
gyermekek is részesültek csomagban. Az O&G Development Kft. 1.500.000 Ft-ot ajánlott fel
arra a célra, hogy karácsony alkalmából a gyermekeknek és a hátrányos helyzetben lévõ
családoknak csomagot készítsenek. A szociális szénosztás történt helyi szociális
rendeletüknek valamint a belügyminisztériumi rendeletnek megfelelõen 596 q barnakõszenet
igényelhettek. 263 kérelem érkezett be önkormányzatukhoz, ebbõl 256 pozitív elbírálásban
részesült, 7 kérelmet kellett elutasítaniuk, mivel az elõírt feltételeknek nem feleltek meg. Az
596 q barnakõszén értéke 2.226.000 Ft volt. A kiszállításról az önkormányzat gondoskodott.
A szociális fa szétosztása az önkormányzat szociális rendeletében foglalt feltételek alapján
történt. A jogosultakról a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság döntött. Az egy fõre esõ
jövedelmet tekintették fõ szempontnak, amely az egy fõre esõ nettó jövedelem a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-ában volt meghatározva. 3.000.000 Ft értékben
1.000 q tüzelõfát osztottak szét a jogosultak között. 345 kérelem érkezett, mindenki részesült
támogatásban változó arányban. A kiszállításról az önkormányzat gondoskodott. Az
önkormányzat bevételei a 2016. évben állami költségvetési támogatást 191.143.306 Ft volt a
bevétel. Az állam a különbözõ kötelezõen ellátandó feladatoknak az állami normatívájaként
folyósít az önkormányzatnak évente. Ezt az összeget településüzemeltetési feladatokra,
szociális segítségnyújtás, szociális étkeztetés, önkormányzati, hivatali dolgozók bérére
nyújtott fedezet illetve az önkormányzatok mûködtetésével kapcsolatos kiadások fedezetére
nyújtja az Állam, mint normatív támogatás. Nincs olyan Állam által elõírt kötelezõ feladat,
amire teljes körûen nyújtana az Állam támogatás. Kötelezõen elõírt feladatként említi meg,
hogy településrendezési tervet is kell készíteniük. A településrendezési tervnek majd
8.000.000 Ft-os költsége van. A közfoglalkoztatás állami támogatása 162.200.000 Ft volt. A
támogatás magába foglalja a bér jellegû dologi, beruházási kiadásokra nyújtott fedezetet. Az
összeg több mint 90 %-át a bérjellegû kiadások fedezetére nyújtotta az állam. A rendkívüli
önkormányzati támogatást a nehéz helyzetben lévõ települések igényelhetik. Konyár település
1.000.000 Ft támogatást kapott. A pénzügyi alapú támogatás a bérjellegû és a dologi
kiadásokat is magába foglalja, erre normatív támogatásként 6.900.000 Ft támogatást kaptak.
Az önkormányzat saját bevételei, amely a bérleti díjakból, szociális étkeztetésbõl, házi
segítségnyújtásból, biztosítási kártérítések valamint a közfoglalkoztatásból értékesített
termékek, terményekbõl áll, mindezekbõl 54.373.000 Ft mindezek mellett gépjármû és
iparûzési adó, kommunális adó, mezõõri járulékból összesen 25.692.000 Ft volt a bevétel. A
2015. évi pénzmaradványból 40.000.000 Ft-ot vettek igénybe. Az összes bevételük
487.069.423 Ft volt. A kiadási oldalt tekintve különbözõ intézményeikre fordított kiadások
esetében a polgármesteri hivatal kiadásai 32.480.000 Ft a Konyári Óvoda kiadása közel
50.000.000 Ft, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 18.389.391
Ft, önkormányzat egyéb feladatainak ellátására (védõnõ, konyha, közmunkaprogram)
263.489.000 Ft. A 263.489.000 Ft a közmunkaprogram bér jellegû kiadásaiból tevõdik össze
valamint az ahhoz kapcsolódó beruházási költségekre fordított összegek tetszik ki nagy részét.
Köztemetés, szociális segélyek és települési támogatásra fordított 9.500.000 Ft-ot alig
meghaladó összeg. Civil szervezetek és az egyház támogatására 4.613.000 Ft-ot fordítottak. A
beruházások és a közmunkaprogramban szükséges eszközök beszerzésére 33.530.000 Ft-ot
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költöttek. Közvilágításra, helyi utak valamint zöldterületek karbantartására 20.786.000 Ft-ot
fordítottak. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 48.228.000 Ft-ot fordítottak.
A költségvetés helyzete stabilnak mondható. 2016. december 31-én 36.196.000 Ft
pénzmaradvány volt. Gyakorlati alkotások tekintetében önkormányzatuk több ingatlant is
megszerzett. A Rákóczi utca 66. szám alatti ingatlan (3.612 nm), mellett a Rákóczi utca 68.
szám (2.000 nm területû) alatti ingatlant is megvásárolták. 1.283.000 Ft összegért vásárolta
meg önkormányzatuk a Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlant. 160.000 Ft-ért vásárolták meg a
Rákóczi utca 68. szám alatti ingatlant. A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen beruházási
költségként terménytárolóra, kocsiszín építésre is kaptak pénzt, amelybõl terménytárolót
építettek. Az említett két ingatlan mellett az Ady Endre utca 11. szám alatti ingatlant is
megvásárolták. Az ingatlan 2.036 nm területû. A tavalyi évben az ingatlanon fóliasátras
növénytermesztés folytattak. A fóliasátras növénytermesztést a jövõben a Rákóczi utca 66.
szám alatti ingatlanon kívánják folytatni. Önkormányzatuk összesen közel 9.000 nm területtel
növelte területét a 2016. évben. 2015. évben az önkormányzat tulajdonába került telkek
Csillagváros utca 2. szám alatti ingatlan, a Sóstói út 64. szám alatti ingatlan. Önfenntartó
gazdálkodásként említi, kötelezõ feladatuk volt, hogy a Béke utcán lévõ erdõt újratelepítsék.
1.400 db nemes nyárfa facsemetét ültettek. Gödörfúró beszerzésére is sor került. Közel 1,5 ha
területnek az erdõsítése zajlott. A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, hogy 2016.
szeptember 16-án Hajdúböszörményben közfoglalkoztatási kiállításon részt vettek.
230.064.000 Ft támogatást kaptak a közfoglalkoztatási programhoz. 2016. évben 240 fõ
dolgozott közfoglalkoztatottként 9 programban. A hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatási
programok mellett képzés is volt. A hosszabb idejû közfoglalkoztatásban a 2016. évben
összesen 70 fõt foglalkoztattak. A belterületi közutak karbantartása program esetén 15 fõ
foglalkoztatására volt lehetõségük, a programra 13.074.000 Ft támogatást kaptak. A
mezõgazdasági program esetében 96 fõ foglalkoztatására volt lehetõség, a programhoz
140.000.000 Ft támogatást kaptak. A helyi sajátosságok program 25 fõvel mûködött.
Állatállomány bõvítésére tanfolyamot indítottak, amelyben 4 fõ vett részt. Értékteremtõ
közfoglalkoztatási programjaik a helyi sajátosságok program, ahol a szövés, seprûkészítés és a
szûrrátétes termékek létrehozása volt a fõ programelem. A program teljes költsége 34.950.000
Ft. Az összes árbevétel bruttó 5.800.000 Ft. Belterületi közutak karbantartása programban
1.700 méter járdaszakasz építésére és felújítására került sor. A járdaszakasz építése a
Debreceni, Ady, Sorompó, Széchenyi, Kossuth, Sóstói, Galamb és Vágóhíd utcákon történt
meg. A mezõgazdasági program esetén az árbevétel 14.727.000 Ft volt. A szántóföldi
növénytermesztésbõl közel 3.500.000 Ft árbevételük volt. A fóliás növénytermesztésbõl
6.500.000 Ft bevételük, míg az állattenyésztésbõl 625.000 Ft bevételük volt. A költségvetési
bevételek esetén említett biztosításra, területalapú támogatásra közel 4.000.000 Ft támogatást
kaptak. A nagy értékû eszközöket is sikerült beszerezniük, 6,5 t pótkocsi beszerzésére, Mtz
traktort, mûtrágyaszórót, robi gépet, burgonyaültetõt és kiforgatót, ekét, talajmarót, bálázót,
rendsodrót valamint hûtõkamra építésére is sor került. A fóliás növénytermesztés keretében
az Ady Endre utca 11. szám alatt paradicsom és uborka termesztése zajlott. A fóliában
termesztett paradicsomból 25 q sikerült értékesíteni. Az uborkából 30 q értékesítésére volt
lehetõség. A szabadföldi növénytermesztés során a 2015. évben közel 3 ha területen
gazdálkodtak. A 2016. évben a tanítókföldjén 11 ha területen gazdálkodtak, a hencidai út
mentén 2,2 ha lucernát és 3,6 ha cirkot termeltek a temetõnél lévõ 3 ha területen árpát
termeltek. Közel 20 ha területen gazdálkodtak. 3 ha területen 450 q burgonya termett. A
hagymából 1 ha területen 200 q termett. Dinnyébõl 1,5 ha területen 570 q termeltek. Tritikálét
2 ha területen 53 q termeltek. Árpából 111 q cirokból 235q takarítottak be. Fûszerpaprika
termesztésére is sor került a 2016. évben 1 ha 10 q takarítottak be. Napraforgó 2,9 ha-on 90 q
takarítottak be. Állattenyésztéssel kapcsolatban elmondja, hogy pályázat útján 32 db sertés
megvásárlására került sor. A sertés mellett nyúltenyésztés is folyik a jelenlegi állomány 132
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db. A 2017. évi közfoglalkoztatással kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévõket arról, hogy 4
program indulására pályáztak. A mezõgazdasági programra 130.000.000 Ft-ot meghaladó
összegû támogatást kapnak, ahol 70 fõ foglalkoztatása zajlik majd. A helyi sajátosságok
program 20 fõvel és több mint 31.000.000 Ft-os támogatással indul el. A beltéri közutak
karbantartása programra több mint 33.000.000 Ft-os támogatást kaptak, a program 25 fõvel
indul. A program 100 %-ban támogatott. A mezõgazdasági program tekintetében 86 %-os
intenzitású támogatást kaptak, így önkormányzatuknak közel 6.000.000 Ft önerõt kellett az
biztosítania a program elindulásához. A 2017. évi közfoglalkoztatás nagy értékû
eszközbeszerzésének keretein belül szövõszéket, öntözõrendszert, kultivátort, tárcsát,
kombinátort, kisteherautót utánfutóval, mobil állattartó épület beszerzését tervezik. A
közfoglalkoztatáson kívül más beruházásra is sor került. Itt említené meg a focipálya
körbekerítését 550 méter hosszan valamint a labdafogó háló, a kispadok is megújultak,
mindez a társasági nyereségadóból befolyt összegbõl került kivitelezésre. A focipálya
megújulása közel 5.000.000 Ft-ba került, mindehhez az önkormányzatnak 1.400.000 Ft önerõt
kellett biztosítani. A társasági nyereségadó közel 3.500.000 Ft volt, amelyet két cég ajánlott
fel. Az óvoda is megújult, a szükséges felújítási munkálatokat végezték el. Hûtõkamra
építésére is sor került, amely a kmb iroda mellett található. A hûtõkamra 44 nm területû. A
tornaterem építése 2016. májusában kezdõdött el. Közel 350 milliós beruházásról van szó. A
tornaterem hivatalos átadása március végén várható. A mûszaki átadás átvétel megtörtént. A
tornaterem 1.000 nm-es területen fekszik. Két fiú és két lányöltözõ, az öltözõk zuhanyzóval,
mosdóval és wc-vel vannak ellátva. Egy szertár is található az épületben valamint egy szoba
õrzõvel és vizesblokkal. A küzdõtér függönnyel kettéválasztható, minden igényt kielégítõ. A
2017. évi pályázati terveikben a következõk szerepelnek a tornaterem mellett sportparkra is
pályáztak, a pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A sportpályán öltözõt szeretnének építeni,
amely körülbelül 15.000.000 Ft-ba kerülne. Mindez társasági nyereségadóból kerülne
kivitelezésre, minderre a Konyári Sport Egyesület pályázik, a pályázatot az önkormányzat
támogatja és segíti. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. Önkormányzatuk 4.500.000 Ft-
tal fog hozzájárulni az öltözõ építéséhez. Az 1956-os emlékszoborral kapcsolatos pályázat
pozitív elbírálásban részesült. A szobor mészkõbõl lesz elkészítve bruttó 2.900.000 Ft-os
támogatásból. A településképet meghatározó épületek rekonstrukciója címû pályázata a
polgármesteri hivatal lenne ennek kapcsán felújítva, nyílászárócsere, fûtési rendszer
korszerûsítése, külsõ homlokzat felújítása, tetõszerkezet megerõsítése. A szennyvízelvezetési
és kezelési projekt 2017 tavaszán kezdõdik a munkakezdés. A Nemzeti Fejlesztési
Programiroda a közbeszerzéseket lebonyolította, õk kezelik az egész projekt valamennyi
részét. A támogatói tanúsítvány, amelyet a Közbeszerzési Felügyeleti Fõosztálytól történõ
kiadására vártak, emiatt késnek a kivitelezési munkálatok elkezdésével. Információi szerint
március végén írhatják alá a kivitelezési szerzõdést. A tisztítótelep helyére vonatkozóan az
elõzõ vezetés esetén a 0159/1 hrsz-ú kerül kivitelezésre a tisztítótelep, ehelyett törekednek
arra, hogy egy kevésbé lakóházhoz közeli területe kiviteleztessék a tisztítótelepet. Erre a célra
a 0161 hrsz-ú területet tartják a legalkalmasabbnak, de itt is merültek fel problémák. A
tervezõvel jelenleg egyeztetnek a tisztítótelep elhelyezésével kapcsolatban. 2018. õszéig kell
kivitelezni a projektet, amely nettó 944.000.000 Ft-ba kerül. A kivitelezés kezdõ idõpontjáról
nincs konkrét információja. Várhatóan májusban elkezdõdnek a tényleges kivitelezési
munkálatok. A projekt 100%-os támogatottságú. Nem szükséges az önkormányzat támogatása
illetve a víziközmû társulatnak a mûködtetése. A házak elõtt elhaladó csatornavezetéktõl a
lakosok ingatlanjainak területén belül 1 méterre lesz bevezetve a csatornahálózat. A
lakosoknak kell megoldania a csatlakoztatást. Mûszaki ellenõrök fogják ellenõrizni a
lakosoknál, hogy megfelelõen lett-e rákötve a gerincvezetékre. A külterületi közutak helyi
fejlesztés és állapotjavítása céljából erõgépre illetve gladerre pályáztak annak érdekében,
hogy külterületi utak is karban legyenek tartva. 1,5 km szakaszt szeretnének a Gáborjáni utca
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legvégén illetve a hencidai utca legvégén aszfaltos útszakaszt építeni. Bíznak a pályázat
pozitív elbírálásában. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére is
pályáztak. Ebben a pályázatban a családsegítõ és a védõnõ épületek felújítása lenne
kivitelezve. Az O&G Development Kft. földgázkitermelõ telepeket létesített Konyáron. A
kitermelés várható kezdeti idõpontja a szükséges engedélyek beszerzése miatt 2018. év eleje.
Az engedélyes terv után vezetékrendszert fognak kiépíteni. A jelenlegi információi szerint a
kutak megfelelõ minõségûek. Településük a beruházásnak köszönhetõen várhatóan nagy
mértékû iparûzési adóval fog gazdagodni. A 2016. évben megrendezésre kerülõ
rendezvényeikrõl szól pár szót. A Magyar Kultúra napja során Csádi Sándort köszöntötte,
gratulál a Konyári kitüntetett díjhoz, ezúton is megköszöni Csádi Sándornak azt a munkát,
amelyet településük kulturális és hírnevének öregbítése céljából tett. További jó egészséget
kíván. Disznótoros találkozójuk 2016. január 30-án került megrendezésre. Február 22-én
borverseny került megrendezésre. Március közepén a Nemzeti Ünnep megtartása mellett sor
került a mesemondó verseny megrendezésére is. Április 11-én a Magyar Költészet napját
ünnepelték. Május 1-jén a Majális került megrendezésre, ahol minden korosztály számára
gondoskodtak szórakozási lehetõségrõl. Május 20-án került sor a tornaterem alapkõletételére.
Június 4-én került sor a Trianoni megemlékezésre. Július 15-16-án került megrendezésre a
Hagyományõrzõ Napok. Október 23-án az állami ünnepi megemlékezés mellett futónapot
rendeztek. November 26-án Katalin napi zenés, táncos est került megtartásra. Az 50. és 60.
házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötték a házaspárokat. December 22-én került
megrendezésre a Mindenki Karácsonya címû rendezvény. Önkormányzatuk a továbbiakban is
településük fejlõdésén dolgozik. Megköszöni, hogy meghallgatták. Átadja a szót Vadász
István õrsparancsnok úrnak, hogy a közbiztonság jelenlegi helyzetével kapcsolatban mondjon
néhány szót.

Vadász István õrsparancsnok: Megköszöni a szót. Az elmúlt idõszakban Konyár település
közbiztonsága jelentõsen javult. Adatokat azért nem mond, mert a képviselõ-testületi ülésen
kapitány vezetõ úr vagy az általa megbízott személy számokban is elmondja majd. A tavaly
elõtti évhez képest felére csökkent a jogsértések száma. Továbbra is történnek vagyon elleni
bûncselekmények. A testi sértések és garázdaságok még mindig jellemzõek a településre,
aminek próbálnak gátat vetni. A lakosság is tapasztalhatja, hogy jelentõs óraszámban tesznek
szolgálatot Derecske Rendõrörs illetve a Rendõrkapitányság beosztottjai. Bármikor lehet
hozzájuk fordulni, mivel a nap 24 órájában jelen vannak a településen. Amennyiben hozzá
irányuló kérdései lennének a lakosságnak, azt polgármester úron keresztül illetve a helyi
körzeti megbízottakon keresztül jutassák el hozzá. Örömét fejezi ki a megépült
járdaszakaszokkal kapcsolatban, mivel az úttesten történõ gyaloglással elkövetett
szabályszegések visszaszorultak. Az állampolgárok jogkövetõ magatartása jobbra fordult,
mivel kevesebb helyszíni birság és kevesebb bejelentés érkezik a rendõrösre. A vagyoni
ellenû bûncselekményekkel kapcsolatban elmondja, hogy kirívó eset nem történt a
településen. Olyan mérvû csökkenés van, amely más településekre is jellemzõ, ami
köszönhetõ a rendõri jelenlétnek valamint a közfoglalkoztatási programnak is. A rendõrség
arra törekszik, hogy a lakosság élhetõ településen, biztonságérzetben éljék az életüket.
Megköszöni a szót.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Vadász István õrsparancsnok úrnak a tájékoztatást.
Három új az önkormányzat kötelékében foglalkoztatott személyt szeretne bemutatni a
lakosságnak. A mezõõrség továbbra is folytatódik a településen Puskás Róbert mezõõr által.
A családsegítõ szolgálat kötelékében gyermekjóléti feladat ellátását Gyügyei Csilla végzi. A
védõnõi szolgálat kötelékében Sósné Nagy Piroska látja el helyettesítõként a védõnõi
feladatokat.
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Amennyiben van a lakosságnak kérdése, észrevétele tegyék fel.

Csuka Gáborné: Nem a településen él, de konyárinak érzi magát. Megemeli a nem létezõ
kalapját a képviselõ-testület és polgármester úr elõtt. Munkájukhoz további jó egészséget
kíván.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Csuka Gábornénak az elismerõ szavakat.

Bábszkyné Spacsek Katalin Róza: Pár éve költözött a településre, de konyárinak érzi magát.
Van olyan ház, ahol nem takarítják le a járdákat a hótól valamint a kiálló gépjármûvek
összesározzák azt, így kénytelenek az úttesten közlekedni.

Vig Szilárd polgármester: A hó eltakarításával kapcsolatban elmondja, hogy a le nem
takarított járdaszakaszok esetén felszólítást küldtek a tulajdonosoknak. Közfoglalkoztattjaik
az idõs lakosok elõtt igyekeztek eltakarítani a havat. A járdára való sárfelhordással
kapcsolatban elmondja, hogy saras idõben sajnos ez elõfordul. Helyi rendeletük tartalmazza,
hogy az ingatlanok tulajdonosai kötelesek letakarítani a járdát és rendben tartani az ingatlan
elõtti árkot. Van-e a lakosságnak kérdése, észrevétele?

Rostás Sándor Lászlóné: A kövesutakkal kapcsolatban érdeklõdik, az õ utcája járhatatlan. A
Derecske-Konyár közötti útszakasz állapotát lehetne-e javítani?

Vig Szilárd polgármester: A Magyar Közút tulajdona a Konyár-Derecske közti útszakasz. Õ is
tapasztalta az út állapotának romlását, írásban kereste meg a Közutat ezzel kapcsolatban.
Válaszlevelükben tájékoztatták arról, hogy a javítási munkálatokat elkezdték. Távlati céljai
között szerepel, hogy a Derecske- Konyár közötti útszakasz teljesen megújuljon. Ezzel
kapcsolatban Dr. Vitányi István is támogatásáról biztosította. A belterületi utakkal
kapcsolatban amint pályázati lehetõség nyílik, pályázni fognak. A kátyúzási feladatoknak
eddig és ezután is eleget tesznek. Van-e a résztvevõknek kérdése, észrevétele?

Papp Ferenc: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Az új konyha építése felõl érdeklõdik.

Vig Szilárd polgármester: A konyhával kapcsolatban elmondja, hogy pályázati kiírás hiánya
miatt nincs lehetõség új konyha építésére. Szociális szövetkezeten belül szerettek volna
pályázati úton pénzt nyerni. A jelenlegi konyha épülete elég rossz állapotban van. A 2015.
évben országosan 1 milliárdos keretösszeget kaptak konyha építésére, amelyet konyha
felújításokra adtak. Az új konyha költségvetése közel 140-160 millió Forint lenne. Igyekeznek
mindent elkövetni, hogy a pályázat sikeres legyen. Van-e a résztvevõknek kérdése,
észrevétele?

Vígh Ferenc: Vadász István õrsparancsnokhoz intézi kérdését, az iskolában mikor volt
legutóbb KRESZ oktatás, mivel nagyon sok 10-12 éves gyermek 3 éves gyermeket szállít a
kerékpáron valamint a közlekedéssel szemben valamint babakocsival az úttesten közlekednek.
Megköszöni a szót.

Vadász István õrsparacsnok: Az oktatási program tartalmazza a kresz oktatást, ami így nem a
rendõrség feladata. A rendszer váltás elõtti idõszakban a rendõrök kresz oktatás tartása
céljából járták az iskolákat, a rendszer váltás óta ez a kötelezettség nem terheli a rendõrséget.
Ellenben létezik az úgynevezett iskola rendõr, aki osztályfõnöki óra keretében, konkrétan nem
kresz oktatást tart hanem megelõzési elõadások tart. Most van egy olyan program pont amiatt,
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hogy az iskolában tanuló 7.-8. osztályosok a kresszel is bõvebben ismerkedjenek, emiatt az
iskolarendõröknek havi minimum 2 óra kresz oktatást kell tartaniuk. A rendõrök azért vannak
hárman, mivel egyedül nem intézkedhetnek. Vannak olyan rendõrkollegák, akik próbaidõs
kollegák így egyedül nem intézkedhetnek. A körzeti megbízottnak van jogosultsága arra,
hogy meghatározza a feladatait a többit azt mindig a parancsnok határozza meg. A 12 órás
szolgálatnak kötelezõen a felét gyalog kell ellátniuk, a másik 50 % gépkocsival történõ
járõrözést foglal magába.

Tóth Bertalanné iskolaigazgató: Az iskola fontosnak tartja a kresz oktatást, ezért a tavalyi
évben pályázatot nyújtott be, amelyet meg is nyertek. Ez a pályázat véget ért. A helyi
tantervükben, ami a központi kerettanterv alapján készült minden évfolyamon zajlik kresz
oktatás minimális óraszámban. Van olyan évfolyam, ahol a környezetismeretbe és van, ahol a
technika tantárgyban van beépítve. Ezekbõl a tantárgyakból a gyermekek hetente maximum
egy órát tudnak tartani, ez tanévenként összesen 36 óra. A 36 órán belül legalább 10
témakörrel kell foglalkozniuk. Fontosnak tartja elmondani, hogy iskolájukban 3,5 üres
álláshely van, nem kapnak szaktanárokat, az itt dolgozó pedagógusaik maximálisan
leterheltek a kötelezõ óráiknál lényegesen magasabb óraszámban dolgoznak. Felzárkóztató
programokat nehezen tudnak a gyermekeknek megszervezni. Megköszöni a szót.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Tóth Bertalanné iskolaigazgató tájékoztatását. Van-e a
résztvevõknek kérdése, észrevétele?

Vígh Ferenc: Megköszöni Tóth Bertalanné iskolaigazgató tájékoztatását, úgy tûnik kevés amit
csinálnak, vagy a gyermekek nem jegyzik meg a kapott információt. A munkahelyére vonattal
jár. Az állomás utcáján Nagy Károly lakásától 3 út vezet keresztbe át a Sóstói út felé. A
malom épülete majd 2 éve ugyanolyan állapotban van, a járda le van elõtte rekesztve. A
Rákóczi utca 60. szám körüli háznál elbontottak egy épületet, a téglák szét vannak dobálva. A
faluban legalább 10 olyan ingatlan van, ahol nem laknak, ilyen a Templom utca elején lévõ
ingatlan, a piaccal szembeni épület is. Ezeket az ingatlanokat rendbe kellene tenni. Katona
Lajoséknál a fajövés kihajlik a járdára, vigyázni kell, nehogy kiszakadjon a járdán elhaladók
ruhája. A szemétszedõk párosával járnak szemetet szedni, de munkájukat nem látják el
megfelelõen. Iskola igazgató felé intézi mondandóját, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ feladata lenne az épület állagmegóvása, mivel õk az üzemeltetõk. A jelenlegi
tornaterem épületében egész télen nyitva voltak az ablakok. A falumúzeum épületénél 5
ablakot beraktak, mi okból azt nem tudja, a hatodik ablak be van falazva, az ablakpárkányt ott
hagyták. Az orvosi rendelõben a fejét belevágta a gázórába, mivel az 155 cm magasan van.
Az orvosi épület érintésvédelmi vizsgálatát nemrég személyesen õ végezte el. A gázóra alatt
pár cm-el két db 220 V-os konnektor található, amely a gyermekekre veszélyes.

Tóth Bertalanné iskolaigazgató: A piros épület, ahol a gyermekek tornáznak abban az
épületben két összenyitott tanterembõl tornaszobát alakítottak ki. Több mint 200 gyermeknek
hetente 5 testnevelés órát kell megtartani, elõfordul, hogy egyszerre két osztálynak is
egyszerre kellene tornaórát tartani a teremben. Emiatt fordul elõ, hogy levegõztetni kell ezt a
helyiséget. Komoly felújításra lenne szükség az épületben, amit pályázati pénzbõl lehetne
megvalósítani. A karbantartási munkálatok elvégzésével kapcsolatban elmondja, hogy az
intézmények ma már önálló költségvetéssel rendelkeznek, de gazdálkodást nem folytatnak.
Az intézményfenntartó központtól kell engedélyt kérniük a kisebb eszközbeszerzésekkel
kapcsolatban is, õk közbeszerzési pályázat útján juttatják el az általuk kért anyagokat.
Megköszöni a szót.
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Fehér Károlyné alpolgármester: A malom épületével kapcsolatban elmondja, hogy a bontási
engedélye az épületnek megvan, az önkormányzat megkérte a tulajdonost, hogy fejezze be a
bontási munkálatokat. A malom elõtti rész korábbi években le volt zárva, ez elkerülte a
figyelmüket. Az orvosi rendelõnél a konnektor és egyéb javítások vannak folyamatban, amint
doktor úrtól jelzés érkezik az önkormányzat felé, igyekeznek a problémákat elhárítani.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a jelenlévõknek kérdése, észrevétele?

Baloghné Bedõ Erika: Nem lehetne a hagyományõrzõ napokat színvonalasabbá tenni a
fiatalok számára?

Vig Szilárd polgármester: Megkéri Békési András mûvelõdésszervezõ urat, hogy válaszoljon
a feltett kérdésre.

Békési András: Vígh Ferenc úr falumúzeummal kapcsolatos felvetésére reagálna elsõként. A
befalazott ablakkal kapcsolatban elmondja, hogy nem látja el a funkcióját, ezért lett befalazva.
A hagyományõrzõ napokat igyekezne a falu széles rétegeit megszólítani a hagyományok
betartásával. Az aratófesztiválhoz igyekeznek olyan programokat találni, amelyek
illeszkednek a fesztiválhoz. Próbáltak fiataloknak szóló programokat szervezni. Megköszöni a
szót.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a résztvevõknek kérdése, véleménye? Békési András urat a
mai napon a képviselõ-testület további 5 évre mûvelõdési ház vezetésével kapcsolatos
vezetésével bízza meg.

Van-e a jelenlévõknek hozzászólása? Megköszöni a jelenlévõknek a részvételt és a
hozzászólást, közmeghallgatást és falugyûlést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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