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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017. február 23. napján 10
órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott rendes
nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje
Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök

Jegyzõkönyv-vezetõ: Fekete Anita titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent Képviselõ-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mindenki jelen van. Tisztelettel köszönti a
meghívott vendéget Békési András igazgató urat, aki a Konyári Mûvelõdési- és Ifjúsági Ház,
Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum igazgatói álláshelyére adta be pályázatát.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

Ismerteti a napirendi pontokat.

1. Elõterjesztés: Békési András a Konyári Mûvelõdési- és Ifjúsági Ház, Könyvtár
Kurucz Albert Falumúzeum igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának
elbírálásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Konyár
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény végrehajtásáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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5. Elõterjesztés: Konyár Község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt. közötti megállapodás aláírásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés: A fõállású polgármester 2017. évi szabadságának ütemezési
tervérõl
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

7. Elõterjesztés: Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának
tájékoztatója a településen végzett 2016. évi tevékenységérõl
Elõadó: Fekete Béla Csaba közfoglalkoztatás vezetõ

8. Különfélék

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

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

27/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés: Békési András a Konyári Mûvelõdési- és
Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum
igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának elbírálásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének Konyár Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 14/2015. (VI.16.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési
szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (II.13.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: A szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról
szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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5. Elõterjesztés: Konyár Község Önkormányzata és a
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. közötti megállapodás
aláírásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés: A fõállású polgármester 2017. évi
szabadságának ütemezési tervérõl
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

7. Elõterjesztés: Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú
Kistérségi Társulásának tájékoztatója a településen végzett
2016. évi tevékenységérõl
Elõadó: Fekete Béla Csaba közfoglalkoztatás vezetõ

8. Különfélék

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Békési András a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatának elbírálása

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzata 2016. december 19. napján
pályázatot hirdetett a Közigállás.hu oldalon a Konyári Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár,
Kurucz Albert Falumúzeum igazgatói álláshelyének betöltésére. A pályázati felhívásra kettõ
pályázó adta be a pályázatát. Békési András a jelenlegi megbízott igazgató nyílt ülés
keretében kérte pályázatának elbírálását.

A tisztelt képviselõ-testületi tagok Békési András úr pályázati anyagát az elõterjesztési anyag
mellékleteként megismerhettek. Megkéri Békési András urat, hogy ismertesse a pályázati
anyagát a képviselõ-testület tagjaival.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Megköszöni a szót. Köszönti a képviselõ-testület tagjait. A pályázati
anyagában röviden próbálta összefoglalni az elmúlt 13 év általa vélt eredményeit a tárgyi és a
szellemi gyarapodás tekintetében. A közmûvelõdési vezetése alatt a település életében
bekövetkezett infrastrukturális fejlõdést igyekezett bemutatni a három intézményi egységre
kifejtve (mûvelõdési ház, könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum). Koncepciója a közösségek
összefogására, a helyi civil társadalom összefogására, a település intézményeinek, az
egyházzal és az önkormányzattal szoros együttmûködésben irányítani a település
közmûvelõdését és megtartani azokat a lehetõségeket a falu lakossága részére, amelyben
minden korosztály megtalálja a maga kulturális fogyasztásának lehetõségét. Pályázati
anyagában kitért a nagyobb rendezvényekre és a kisebb közösségekre. Teljes támogatottság és
bizalom mellett szeretné folytatni jelenlegi munkáját.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Békési András úr beszámolóját. Megkéri a Szociális,
Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a pályázati
anyaggal kapcsolatban.
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Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta Békési
András úr pályázati anyagát. Tartalmas pályázati anyagról van szó. A bizottság megfelelõnek
találja és elfogadja a pályázati anyagot.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye Békési
András úr pályázati anyagával kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: A benyújtott pályázat nemcsak a jövõ feladatait határozza meg,
hanem az eddig elért eredményeket is tartalmazza, amelynek valamennyien részesei. Van-e
olyan program, amelybe a fiatalokat is bele lehetne vonni, mivel a konyári fiatalok civil
szervezetet próbáltak létrehozni, de nem lett belõle semmi. Ezzel kapcsolatban van
elképzelése Békési András úrnak?

Vig Szilárd polgármester: Mikor volt ez az elképzelés?

Nagy Károlyné képviselõ: Az elõzõ ciklusban.

Nagy Csaba képviselõ: Ebben a ciklusban volt. A fiatalok által szervezett szervezet
létrejöttének nem volt akadálya, de sokan közülük lemorzsolódtak, elköltöztek,
továbbtanultak. A mûvelõdési ház mindenki elõtt nyitva volt.

Vig Szilárd polgármester: Nem emlékszik arra, hogy szavaztak volna az összegrõl.

Nagy Károlyné képviselõ: 40.000,- Ft-ot biztosított a képviselõ-testület a szervezet
elindulására. Amennyiben megfelelõen mûködtek volna a továbbiakban is támogatták volna
õket.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: A legutolsó információi ezzel kapcsolatban, néhány helyi fiatal szeretett
volna egy civil szervezetet létrehozni. Beadták a bíróságra az egyesületi szándéknyilatkozatot,
hiánypótlásra szólították fel õket, de azt már nem teljesítették. A civil szerzõdésnek nem
kritériuma az, hogy bejegyzett legyen. Próbáltak ifjúsági közösségeket összefogni, hosszú
ideig mûködött a konyári fiatalok társasága.

Az intézményüknek sajátos az infrastrukturális helyzete, egy nagyterem és két kisebb
terembõl áll. Gond, hogy nincs elég helyiség a különbözõ programok megrendezésére. A
tegnapi nap egyeztettek a pályázatíróval. Három pályázati lehetõség adódott, közmûvelõdési
szinten, könyvtári szinten valamint a múzeum infrastrukturális fejlesztésével kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: Nagy Károlyné képviselõasszony kérdést vetett fel azzal
kapcsolatban, hogy a fiatalok számára milyen új lehetõségeket tudnának kínálni? Ötletként
merült fel benne a táncoktatás. A néptáncon kívül más táncoktatás lehetõségére van-e
lehetõség? Tisztában van a szakoktató bérezésével is. A szórakozási lehetõségekre van a
legnagyobb igény a fiatalok körében. A zenei oktatást is lehetõségnek tekinti, ha van rá igény.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Mûvészeti iskolával való szoros kapcsolatra van szükség. Az iskolának
kellene felmérni az erre való igényeket.
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Nagy Csaba képviselõ: Bálra lenne igény a lakosság részérõl.

Vig Szilárd polgármester: A képviselõ-testületnek van-e a pályázati anyaggal kapcsolatban
kérdése Békési András pályázóhoz?

Fehér Károlyné alpolgármester: Korábban említette a bizalmatlanságot, megkéri, hogy fejtse
ki bõvebben, mire is gondolt.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Az utóbbi egy esztendõben érezte azt, hogy nem feltétlen kapta meg azt a
bizalmat, amire szüksége lenne. Olyan vádakkal illették, amelyre véleménye szerint nem
szolgált rá. Egy-egy falurendezvény után úgy érezte, hogy összefogással sikeresen
levezényelték a rendezvényt. Köszönetét fejezte ki a résztvevõk részére. Egy-két hónap után
olyan információk jutottak vissza hozzá, hogy voltak olyan dolgok, amelyekkel nem voltak
megelégedve. A legutóbbi rendezvény a disznótoros, amelyet sikeresen lefolytattak. Ezután a
rendezvény után is érték vádak.

Vig Szilárd polgármester: A lakosság felõl érkeztek be igények a rendezvényeik
színesítésével kapcsolatban, különösen a falunapot illetõen. Véleménye szerint az
Aratófesztivált meg kell tartaniuk, mivel az a hagyományukhoz kapcsolódik. Tapasztalata
szerint más fellépõkre vágyik a lakosság.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: A rendezvények színesítésével kapcsolatban elmondja, hogy a
költségvetésük behatárolja õket. Kötelességnek érzi, hogy a helyi civil szervezetek fellépjenek
egy-egy rendezvényen, mint például a Konyári Nótásokat, a Konyári Pávakör. Természetesen
indig próbálnak más elõadókat is meghívni. A tavalyi évhez hasonlóan az idei évi falunapra is
a Kárpátia zenekart hívták meg. Gondoltak arra, hogy belépõdíjat szednek a koncerttel
kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A korábbi években is próbálkoztak már belépõdíjszedéssel, de nem
vezetett eredményre, nem volt hajlandóság rá.

Fehér Károlyné alpolgármester: A kötelezõ elemek mellé valami pluszra is szükség lenne, ami
színesíti a rendezvényt.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Évrõl évre azon vannak, hogy megújítsák a rendezvényeiket. Korábbi
években is járt más települések rendezvényein, ahonnan ötleteket merít. Elvárás, hogy
bevételnövelõ ténykedést folytasson egy közmûvelõdési intézmény stábja. Közel több millió
forintot egyrészt maguk által másrészt az önkormányzattal konszenzusban 4.000.000-
5.000.000 Ft-ot gyûjtöttek össze. Az idei évben 5-6 nagyobb rendezvény lesz. Nehéz ütõképes
embereket találni a feladatok elvégzésére.

Vig Szilárd polgármester: Nem lesz olyan rendezvény, amelyet ne támadna senki. Igyekeznek
jobbá tenni a rendezvényeiket.
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Nagy Károlyné képviselõ: A programok színesítésével kapcsolatban elmondja, hogy a tavalyi
október 23.-ai rendezvényen két fiatal volt, akik remek mûsort szolgáltattak. Nem egy
megszokott hagyományos elõadás volt.

Vig Szilárd polgármester: Véleménye szerint a Katalin napi zenés-táncos est is jól sikerült.

Békési András, Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Örülnek annak, ha a képviselõ-testület és a lakosság is elégedett a
rendezvényekkel. Megköszöni a szót.

Nagy Károlyné képviselõ: Az illetményre vonatkozóan azt javasolja, hogy a képviselõ-testület
döntsön és a két pályázót ennek megfelelõen értesítse. A képviselõ-testületnek kellene
döntenie, hogy a két pályázó közül ki a nyertes, ezek után kell a bérre javaslatot tenni.

Vig Szilárd polgármester: Kiveszik a határozati javaslatból a bérrel kapcsolatos
megjegyzéseket. A vezetõi feladatok ellátásáról döntenek. Az illetményre vonatkozóan
késõbb hoznak döntést.

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja Békési András pályázót, hogy a képviselõ-testület
értékeli a pályázatát. A pályázatokról valamennyi pályázati anyag megismerése után
döntenek. A döntésrõl a pályázókat késõbb tájékoztatják. Mivel a másik pályázó zárt ülés
keretében kérte pályázati anyagának elbírálását ezért zárt ülést rendel el. Megkéri Békési
András urat, hogy fáradjon ki a terembõl.

/Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó és Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök lehagyják a termet./

Vig Szilárd polgármester 11 órakor zárt ülést rendel el.

Vig Szilárd polgármester: 11 óra 15 perckor a nyílt ülést megnyitja.

Mindkét pályázóval megtörtént a szóbeli elbeszélgetés. Békési András pályázó pályázatával
kapcsolatban van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Ismerteti a módosított határozati javaslatot.

/Módosított határozati javaslat szóban ismertetve./

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

28/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése alapján, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi
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területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggõ egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992.
(XI.20.) számú Korm. rendelet 7. §-ában foglaltakra való
tekintettel Békési András (szül: Derecske, 1964. 08. 29., an: Csekõ
Róza) 4132 Tépe, Fõ u. 19/a. szám alatti lakost bízza meg a
Konyári Mûvelõdési- és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert
Falumúzeum magasabb vezetõi feladatok ellátásával, 2017.
március 1-tõl 2022. február 28-ig, 5 éves idõtartamra.

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy Békési András
határozott idõre szóló magasabb vezetõi megbízásáról a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát értesítse.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: A képviselõ-testületnek Békési András igazgató úr illetményérõl is
döntenie kell.

Nagy Károlyné képviselõ: A határozati javaslatnál a vezetõi pótlék mértéke 257 %-ban
állapították meg, amely évek óta változatlan. Kevesli ezt az értéket.

Erdõháti Béla képviselõ: Milyen értéket javasol képviselõ asszony?

Nagy Károlyné képviselõ: 500 %-ig lehetne adni a vezetõi pótlékot. 300 % esetében, a bér
bruttó 9.000 Ft-tal emelkedne. 350 % esetében bruttó 20.000 Ft-tal emelkedne a bér. Az
alapbéren nem lehet változtatni, mivel azt a törvény határozza meg.

Nagy Csaba képviselõ: 400 %-ot javasol.

Nagy Károlyné képviselõ: 51.400 Ft helyett a 350 %-os vezetõi pótlékot javasolja
megállapítani, ami 70.000 Ft-ot jelent.

Erdõháti Béla képviselõ: A költségvetés el lett fogadva ezzel a bérrel, errõl nem tudnak
dönteni, csak a költségvetés módosításakor.

Nagy Károlyné képviselõ: Most meg tudják határozni az illetményét.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem tudja meghatározni, mivel a költségvetésben a jelenlegi összeg
van megadva.

Nagy Károlyné képviselõ: A költségvetési rendeletet lehet módosítani.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem lehet az elsõ negyedévben módosítani.

Vig Szilárd polgármester: Ne módosítsák a költségvetést emiatt.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a módosított határozati javaslatot.

/Módosított határozati javaslat szóban ismertetve./
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Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

29/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

A Képviselõ-testület Békési András igazgató havi illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 66. §
(1) bekezdése alapján iskolai végzettsége és közalkalmazotti
jogviszonya figyelembevételével 2017. március 1-tõl az alábbiak
szerint állapítja meg:

- az éves költségvetési törvény szerint garantált illetménye: 181.475 Ft
- a Kjt. 66 §. (2)-(3) bekezdése alapján: 14.518 Ft
- területi pótlék 7.000 Ft
- vezetõi pótlék (a pótékalap: 400 %) 80.000 Ft

Összesen: 282.993 Ft

Heti munkaidejét 40 órában határozza meg.

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy Békési András
határozott idõre szóló magasabb vezetõi megbízásáról a Magyar
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságát értesítse.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

/Menyhért Attila pályázó, Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert
Falumúzeum jelenlegi igazgatója, pályázó és Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök csatlakozik az
üléshez./

Vig Szilárd polgármester: A Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Albert Falumúzeum
igazgatói állás-helyére összesen két pályázat érkezett. Menyhért Attila úr és Békési András úr
pályázata. Egy három tagból álló szakmai véleményezõ „Ad hoc” bizottság kiértékelte a
pályázati anyagokat és javaslatot tett. A képviselõ-testület megállapította azt, hogy mind a két
pályázó alkalmas a közmûvelõdési feladatok teljes körû végrehajtására. Az
önkormányzatuknál az elmúlt idõszakban jelentõs fluktuáció történt. Neveztek ki olyan
személyt, aki tapasztalat híján volt, ezzel kapcsolatban vegyes tapasztalatai vannak. Ennek
nyomán a képviselõ-testület úgy döntött, hogy 2017. március 1-tõl 2022. február 28-ig Békési
András úrnak szavaznak bizalmat.

Megköszöni Menyhért Attila úrnak, hogy benyújtotta pályázati anyagát. Munkájához további
sok sikert kíván.

Menyhért Attila pályázó: Megköszöni a lehetõséget.
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/Menyhért Attila pályázó elhagyja a termet./

Vig Szilárd polgármester: Gratulál Békés András úrnak.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum jelenlegi
igazgatója, pályázó: Köszöni a bizalmat.

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja Békési András urat az illetményével kapcsolatban.

Megköszöni Békési András úrnak a megjelenést. Munkájához további sok sikert kíván.

/Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója
elhagyja a termet./

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Konyár Község Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Konyár Községi
Önkormányzat Képviselõ-testületének Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 14/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: HÉSZ) és az
építészeti értékek helyi védelmérõl szóló többször módosított 16/2001. (XI. 29.)
önkormányzati rendeletét a Miniszterelnökség által meghatározott munkatervi feladatnak
megfelelõen törvényességi felügyelet körében eljárva megvizsgálta és megállapításokat tett.
Kérték jegyzõ asszonyt ezek hatályon kívül helyezésére.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a
rendelet módosítását. Részben módosításról, részben hatályon kívül helyezésrõl van szó.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye az elõterjesztési anyaggal kapcsolatban?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Konyár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva és Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V. 27.) számú Önk. rendelet 2. számú
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

1. §

Konyár Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2015. (VI.16.) számú önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 19. § (2) bekezdése a következõképpen módosul:

(2) A temetõ területén, elsõsorban kegyeleti építmények (ravatalozó, családi sírkamrák,
sírboltok) helyezhetõk el. A kegyeleti parkok területén kegyeleti célú építmények helyezhetõk
el.

2. §

A Rendelet 19. § (4) bekezdés utolsó mondata: „Csak nemes anyagból, a hely szelleméhez
igazodó módon építhetõ.” hatályát veszti.

3. §

A Rendelet 20/A. § (3) bekezdése: „A terület mûködése, korszerûsítése, bõvítése csak
környezeti hatásvizsgálat elvégzése esetén lehetséges, a szabályozási terv elõírásaival
összhangban.” hatályát veszti.

4. §

A Rendelet 29. § (7) bekezdése: „Az övezetben található régészeti lelõhelyek, valamint az ex-
lege védett természeti értékek védelmében, a terven jelölt területeken történõ, bármilyen
beavatkozás esetén szakhatósági egyeztetés lefolytatása kötelezõ az ügyben illetékes
hivatalokkal.” hatályát veszti.

5. §

A Rendelet 30. § (4) – (5) bekezdése:
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„(4) Az övezet azon részén, ahol a Hajdúsági Tájvédelmi körzet területe található, bármilyen
tevékenység csak az illetékes Természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehetséges. Az
övezetben lakás nem létesíthetõ.

(5) Az „Mgy-1k” övezet a Tájvédelmi körzet védettsége alá tartozó, és amiatt külön korlátozás
alatt lévõ területek alövezete. E területeken, az illetékes természetvédelmi hatóság külön
elõírásait is be kell tartani. Ezeken a területeken lakóépület, az állattartás és kiszolgáló
épületei kivételével mezõgazdasági üzemi épület nem építhetõ, birtokközpont nem alakítható
ki.”

hatályát veszti.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd sk. Dr. Gáti Zsuzsa sk.
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal jelezte, hogy 2016.
december 31. napjával hatályát vesztette a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. §
(5) bekezdése, mely elõírta, hogy az iparûzési adó esetében az önkormányzat rendeletben
biztosítható (az általános körben 2,5 millió Ft és a háziorvos, védõnõ vállalkozó részére 20
millió Ft összegû) kedvezmények, mentességek nem minõsülnek csekély összegû (de
minimis) támogatásnak, így azok bevezetése elõtt a rendeleteket nem kell a Támogatásokat
Vizsgáló Irodával véleményeztetni. A módosítás következtében szükségessé válik a „de
minimis” elõírás miatt bevezetett értelmezõ rendelkezések és mellékletek hatályon kívül
helyezése.

A helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. § (3)-(10)
bekezdése hatálytalanná válik.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján, mivel a
rendeletük magasabb szintû jogszabályba ütközött emiatt javasolja a képviselõ-testületnek a
29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. § (3)-(10) bekezdése hatályon kívül helyezését.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

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

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi iparûzési adóról szóló
29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39/C § (1)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

1. §

A 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. § (3)-(10) bekezdése hatálytalan.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1.
napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd sk. Dr. Gáti Zsuzsa sk.
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013.
(II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 2017. január 26. napján
érkezett levelében jelezte, hogy a Miniszterelnökség TER-1/2152/1/2016. iktatószámú
államtitkári utasítása meghatározta a fõvárosi és megyei kormányhivatalok helyi
önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2017. évi ellenõrzési munkatervét.

A megállapítás nyomán szükséges az anyakönyvi tárgyú rendeletük módosítása. A Derecskei
Közös Önkormányzati Hivatal volt feltüntetve, amelyet a Konyári Polgármesteri Hivatalra
módosítottak. Az anyakönyvezésre vonatkozóan a díjak nem tartalmazhatják az áfa-t.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az anyakönyvi eljárás egyes
engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelet
módosítását az elõterjesztés lapaján javasolja elfogadásra a képviselõ-testületnek. A hivatali
elnevezése miatt és a díjtételek bruttó elnevezés meghatározásának elmaradása miatt vált
szükségessé a rendelet módosítása.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületi tagoknak további kérdése, észrevétele a
rendeletmódosítással kapcsolatban?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

6/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól
szóló 2/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 19. § (1) (1a) és (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
13/2016. (V.27.) Önk. Rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és
Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket rendeli el:

1. §

Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (II.13.)
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése a
következõképpen módosul:

(2) Konyár Község közigazgatási területén, hétköznapokon munkaidõben a Konyári
Polgármesteri Hivatal (Konyár, Rákóczi u. 24.) épületének Házasságkötõ Termében
megrendezett családi ünnepségen díjmentesek az alábbi alapszolgáltatások:

- ünnepség céljára megfelelõen berendezett helyiség,
- ünnepi beszéd,
- gépi zene.

2. §

Rendelet 4. § (3) bekezdése a következõképpen módosul:

Hivatali munkaidõn kívülinek minõsül az a házasságkötés létesítése, mely jogszabályban, és a
Konyári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatában meghatározott
munkarendtõl eltérõen történik.

3. §

Rendelet 5. § (1)- (4) bekezdése a következõképpen módosul:

(1) A hivatali helyiségben és hivatali munkaidõn kívül történõ házasságkötés létesítése
esetén 5.000 Ft-ot kell fizetni.

(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés létesítése esetén 20.000 Ft-ot kell fizetni.

(3) Az (1) és (2) pontban meghatározott díjat a kérelmezõknek az OTP Nyrt. Derecskei
fiókjánál vezetett Konyári Polgármesteri Hivatal számlájára (bankszámlaszám:
11738118-15830920) kell megfizetniük, legkésõbb az esemény lebonyolítását
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megelõzõ 5 munkanapon belül. A készpénzutalási megbízás közlemény rovatában fel
kell tüntetni az "Esküvõ" megjelölést. A befizetés tényét a kérelmezõk kötelesen
igazolni az anyakönyvvezetõnél legkésõbb az esemény elõtti munkanapig.

(4) Az anyakönyvvezetõt a hivatali munkaidõn, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés létesítéséért napi 10.000.- Ft díjazás illeti meg.

4. §
A Rendelet 5. § (7) bekezdéssel egészül ki:

(7) A Rendeletben meghatározott díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

6. §
A Rendelet 2. számú melléklete a következõképpen módosul:
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KÉRELEM

hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés létesítésének engedélyezéséhez

Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidõn kívüli engedélyezését.

Név: ______________________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________

Név: ______________________________________________________________________
Lakcím: ___________________________________________________________________
Levelezési cím: _____________________________________________________________

Vállaljuk, hogy az önkormányzat által megállapított hivatali munkaidõn kívüli házasságkötés
létesítése engedélyezéséhez megállapított díjat a z OTP Nyrt. Derecskei fiókjánál vezetett
Konyári Polgármesteri Hivatal Költségvetési Elszámolási számlájára befizetjük.

Kelt : _____________________________

___________________________________ ____________________________
kérelmezõ aláírása kérelmezõ aláírása

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.
(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd sk. Dr. Gáti Zsuzsa sk.
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a tavalyi év
folyamán többször módosította szociális rendeletét, fõként azon okból, hogy a szociális célú
tüzelõanyagot (fa) természetbeni formájú rendkívüli települési támogatás címén minél
szélesebb társadalmi körben oszthassa szét az Önkormányzat. A 2017. év elejére kiderült,
hogy ezen magas jövedelemhatár arra ösztönzi a jobb anyagi lehetõségekkel bíró lakosokat is,
hogy települési támogatás iránti kérelmet nyújtson be a Szociális, Kulturális, Oktatási
Bizottsághoz. Amennyiben így marad a szociális rendelet, rengetegen lesznek jogosultak a
támogatásra, így az Önkormányzat szociális célra szánt anyagi kerete nagyon hamar kimerül.
Ezért szükséges, hogy szigorúbb feltételekhez kösse a Képviselõ-testület a támogatás
igényléséhez szükséges feltételrendszert. A lakosok visszaélhetnek azzal, hogy többször
nyújthatják be kérelmeiket települési támogatás iránt. Javasolja, hogy a jövedelemhatárt
20.000-30.000 Ft összegig csökkentsék le.

Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
álláspontját az elõterjesztési anyaggal kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontra vonatkozó elõterjesztési javaslatot. A Bizottság magasnak tartja a 300%-os értéket. A
Bizottság javasolja, hogy a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-ában határozzák
meg az egy fõre esõ havi nettó jövedelmet, ami 42.750 Ft.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megkéri az Ügy- és Közrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a rendeletmódosítással
kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a
rendelet módosítását. Az értékhatár megállapítása miatt. Annak érdekében, hogy a keret
felhasználása egész évben folyamatosan történjen, ezért az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át javasolja figyelembe venni a rendkívüli települési támogatás
megállapításánál.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a bizottság álláspontját az elõterjesztési anyaggal kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, annak alapján
javasolja a rendelet módosítását azzal, hogy a 9. §-nál a jövedelemhatárt az egy fõre jutó havi
nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem
haladhatja meg.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye a napirendi pontra vonatkozóan?
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Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: A támogatás legkisebb mértéke 2.000 Ft. Volt olyan, aki a
településen 2.000 Ft értékben kapta a természetbeni települési támogatás keretében a tûzifát,
amennyiben nem lett volna kötelezõ az a személy nem is kapott volna tûzifát.

Major Imre képviselõ: Arra vigyáznak, hogy a törvény be legyen tartva. A természetbeni
települési támogatás elbírálásánál a 2.000 Ft-os határig mindenki megkapta a tûzifát.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: A támogatást nem az alapján kell nyújtani, hogy az adott
személy szimpatikus-e számukra, hanem az alapján kell a támogatást kiosztani, hogy ki szorul
rá és ki nem.

Major Imre képviselõ: A támogatás adható.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: Aki rászorult volna a támogatásra, az 2.000 Ft értékben kapott
természetbeni települési támogatást. Azt kéri elnökúrtól, hogy legközelebb a rászorultságot
figyelembe véve ossza szét a települési támogatást.

Major Imre képviselõ: Soha nem lesz olyan, hogy mindenki elégedett legyen.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: Rászorultság szerint kellett volna arányosan elosztani a
támogatást.

Nagy Csaba képviselõ: Gyöngyösi Jenõnek milyen eszközei vannak az együttélési normák
betartatására?

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: A romáknak mindig azt mondja, hogy a segély soha nem oldja
meg a problémájukat.

Nagy Csaba képviselõ: Az a személy, aki próbál beilleszkedni a társadalomba több mázsa fát
kap mint az a személy, aki bûnözõ életvitelt folytat, vagy nem akar a társadalom tagja lenni.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: Jelenlegi állapotban a bûnözõi életvitelrõl nem beszélhetnek,
mivel közfoglalkoztatásban foglalkoztatják az embereket.

Vig Szilárd polgármester: Reagál a Gyöngyösi Jenõ által elmondottakra. Major Imre
képviselõ úr jól fogalmazta meg, a támogatás adható. Sokan úgy gondolják, hogy az
önkormányzat kielégíti a téli tüzelõvel kapcsolatos igényeiket. A szülõknek nincs felelõssége
a gyermekvállalással kapcsolatban. A szülõknek már nyáron kellene gondoskodnia a téli
tüzelõ beszerzésérõl. Érdekelné, hogy a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
képviselõ-testülete mit tett meg azért, hogy ezen személyek szemlélete módosuljon. Nem
pénz kérdése, hogy a gyermekeket illemre neveljék a szülõk. Mindenkinek kötelessége, hogy
önmaga fenntartásáról gondoskodjon, azt ne az önkormányzattól várja el.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: A helyi viszonyokat figyelmen kívül hagyva felteszi a kérdést,
hogy kinek küldi az Állam ezt a támogatást. A települési önkormányzatnak ezt a pénzösszeget
éves szinten két alkalommal van lehetõsége lekérni.

Nagy Csaba képviselõ: Gyöngyösi Jenõ nem jól tudja.
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Erdõháti Béla képviselõ: Saját hatáskörbe kell döntést hozni.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: Nem azok számára kell támogatást nyújtani, akik jól
viselkednek, hanem akik rá vannak szorulva.

Király Imre képviselõ: Fehér Károlyné alpolgármester asszony meg tudja mondani, hogy kik
azok a személyek, akik úgy állnak a munkához, hogy megérdemeljék a támogatást.

Vig Szilárd polgármester: Önhibájukból lettek rászorulók.

Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök: A település fele roma nemzetiségû.

Major Imre képviselõ: Sok roma ember kapott fát.

Vig Szilárd polgármester: Ne úgy állítsa be, hogy a roma lakosság sérelme, hanem aki nem
kapott támogatást annak a sérelme. Becsülik a tisztességes roma lakosokat.

Nagy Károlyné képviselõ: Az önkormányzatnak van egy kerete, amit támogatásként kapnak
szociális célokra, nem konkrétan a települési támogatás finanszírozására, hanem a házi
segítségnyújtásra is.

Vig Szilárd polgármester: Nem a tárgyhoz kapcsolódik, amit Gyöngyösi úr kérdez. Megkéri,
hogy a különfélékben tegye fel kérdéseit.

A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság valamint az Ügy- és Közrendi Bizottság
egyöntetû döntése, hogy a települési támogatás megítélésénél az egy fõre esõ havi nettó
jövedelem értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a.

A rendeletmódosítással kapcsolatban van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése,
észrevétele?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

7/2017.(II. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A 13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:

9.§

„(1) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ
családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg. A (6) bekezdésében felsorolt rendkívüli, indokolt
élethelyzetekben a jövedelem határt nem kell vizsgálni.”

3. §

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

(2) A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a
jegyzõ gondoskodik.

Konyár, 2017. február 23.

Vig Szilárd sk. Dr. Gáti Zsuzsa sk.
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2017. február 23.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
közötti megállapodás aláírásáról

Vig Szilárd polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. (továbbiakban: TRV.) egy
Megállapodás-mintát bocsátott Konyár Község Önkormányzatának rendelkezésére, melyben
többek között rögzítésre kerül a két fél közötti bérlet-üzemeltetési szerzõdés felbontása,
valamint a felek közötti anyagi elszámolás is.

A felek megállapodtak abban, hogy a bérlet-üzemeltetési szerzõdést közös megegyezéssel
bontják fel. A megküldött megállapodás tervezet 4. pontja tartalmazza a szolgáltató részére
fizetendõ összeget. Két összeget ismerhettek meg a tervezetbõl, a bérleti díj összege 2016
évre vonatkozóan, amelyet a TRV. felé most fognak számlázni. A TRV. követelés jogcímén
elõírta önkormányzatuknak, hogy önkormányzatuk bruttó 203.683 Ft-ot, ez egy
meghibásodott szivattyúval kapcsolatos kifizetés. Ez az összeg 2016. december 16-án
kifizetésre került, az errõl szóló banki bizonylat megküldésre került a TRV-hez.
Egyeztetésben van a TRV önkormányzati ügyekért felelõs vezetõjével. Az 5. pontban
megállapított tartozásuk 203.683 Ft-tal fog csökkenni. Halasztást kér, amíg nem érkezik meg
az új megállapodás. Két részletben történõ kifizetést kért.

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A fõállású polgármester 2017. évi szabadságának ütemezési tervérõl

Vig Szilárd polgármester: A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
225/C. § (1)-(3) bekezdése alapján a fõállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester elõterjesztésére a képviselõ-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelõen kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételérõl a képviselõ-testületet a következõ ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstõl eltérõen csak elõre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelõzõen legkésõbb tizenöt nappal megtett elõzetes bejelentést követõen
veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyzõ által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester elõzõ évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármester 2016. évben 18 nap áthozott szabadsággal rendelkezik 2017. évre 39 nap
szabadságra jogosult.

Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az
elõterjesztési anyaggal kapcsolatban.
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Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság javasolja a határozati javaslatban
foglaltak alapján Vig Szilárd polgármester szabadságának ütemezését javasolja elfogadni a
képviselõ-testületnek.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye ez
elõterjesztési anyaggal kapcsolatban?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A jogszabály szerint, amikor a polgármester miután kivette a
szabadságát a rákövetkezõ képviselõ-testületi ülésen tájékoztatnia kell a képviselõ- testületet,
hogy mikor volt szabadságon, ez még nem történt meg. Tájékoztatja a képviselõ-testületet a
polgármester eddig igénybe vett szabadságairól. 2016. 08.15-2016.08.19., 2016.10.11,
2016.11.29., 2016.12.05.-2016.12.09., 2016.12.14., 2016.12.28.-2016.12.30. Az idei évben
2017.01.10., 2017.02.03., 2017.02.06.,2017.02.13-201602.14. volt a polgármester
szabadságon.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

30/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

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

2017. május 22-26.
2017. május 29-június 2.

2017. június 6-9.
2017. július 17-21.
2017. július 24-28.

2017. augusztus 14-18.
2017. szeptember 11-15.
2017. november 20-24.

napokon veszi ki a szabadságát.

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

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

http://www.pdfdesk.com


8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának tájékoztatója
a településen végzett 2016. évi tevékenységérõl

Vig Szilárd polgármester: Fekete Béla Csaba úrnak halaszthatatlan dolga volt, így nem tudott
részt venni a képviselõ-testületi ülésen. Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi
Társulásának közfoglalkoztatás-vezetõje, Fekete Béla Csaba Konyár Község
Önkormányzatának 2017-re vonatkozó Munkatervében meghatározottaknak megfelelõen
beszámol a Társulás 2016. évi mûködésérõl. A beszámolót a Tisztelt Képviselõ-testület az
elõterjesztés mellékletét képezõ írásos dokumentumban tanulmányozhatta. Van-e a képviselõ-
testületi tagoknak kérdése az elõterjesztési anyaggal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Konyáron a különbözõ foglalkoztatási formákban hány fõt kaptak a
kistérségtõl?

Vig Szilárd polgármester: 11 fõt.

Nagy Károlyné képviselõ: A hosszabb idejû közfoglalkoztatási programban fogják
foglalkoztatni ezeket a személyeket?

Vig Szilárd polgármester: A terv be van nyújtva, a belvízelvezetõ rendszerek tisztántartására
adott be Konyár tekintetébe pályázatot a társulás.

Erdõháti Béla képviselõ: Az elõterjesztés részletesen tartalmazza a Konyárra vonatkozó
adatokat.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elõterjesztési anyaggal 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 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

31/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja
Fekete Béla Csaba beszámolóját a Derecske-Létavértesi Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi mûködésére vonatkozóan.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak elõterjesztése a
különfélékben?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy 2017. január 26. napján
törvényességi felhívás érkezett a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól. A törvényességi
felhívást a képviselõ tagok a jelenlegi napirendi pont megtárgyalásával egyidejûleg
megkapták, annak tartalmát megismerik. A képviselõ-testület a 2016. november 24. napján
megtartott rendes zárt ülésén 203/2016 (XI. 24.) számú Kt. határozatával elfogadta Fehér
Károlyné 2017. január 1. napjától fõállású alpolgármesterként való alkalmazását. A
Kormányhivatal törvényességi felhívásában tájékoztatott arra vonatkozóan, hogy a határozat
elfogadását megelõzõen az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 27. §(1)
bekezdését – amely szerint az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el tevékenységét
– is szükséges lett volna módosítani. A képviselõ-testület a törvényességi felhívásban
foglaltaknak eleget tett, azonban határozniuk kell arról is, hogy a törvényességi felhívás
tartalmát a képviselõ-testület megismerte.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodik szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

32/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tudomásul vette a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2017.
január 26. napján érkezett HB/11-TÖRV/00336-1/2017. számú
törvényességi felhívásában foglaltakat.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Vig Szilárd polgármester: Két lényeges projekttel kapcsolatban szeretné a képviselõ-testületet
tájékoztatni. A tornaterem beruházással kapcsolatban korábban említette, hogy március végén
várható az átadás. A mûszaki átadás-átvétel február 7-én történt meg. A használatba vételi
eljárást megindították, energetikai tanúsítványt kell kiállítani, amelynek költsége 90.000 F,
illetve szükség van egy földmérõ által kiállított dokumentumra is, amelynek költsége 30.000
Ft. A sportpadló lehelyezése várat magára amiatt, mert a nedvességtartalom minimalizálása
szükséges a padló lehelyezéséhez. Kültéren a térkövezés hiányzik, ami várhatóan két héten
belül megvalósul. Bízik abban, hogy egy színvonalas rendezvény keretében adják át a
tornaterem épületét.
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A szennyvízberuházással kapcsolatban arról tájékoztatja a tisztelt képviselõ-testületet, hogy
2017.02.27-én 11 órára érkezik a Nemzeti Fejlesztési Irodától Módra Attila projektvezetõ
illetve Papp András tervezõ. Dönteniük kell arról, hogy a régi helyen a 0159/1-es területen
létesüljön a szennyvíztisztító telep vagy a 0161-es hrsz-ú területen, amelyet Kulcsár Balázs úr
felajánl az önkormányzatnak. A felajánlott terület 11 hektár, amelybõl valamennyit
felajánlana a tisztítótelep létesítéséhez. A létesítéshez kb. 3.000 nm területre van szükség.
Véleménye szerint nemcsak Kulcsár Balázs úr fog panaszt tenni a tisztítóteleprõl érkezõ bûz
miatt, amely ténylegesen közel kerülne a házához. A szaghatás a kivitelezõ felelõssége, a
támadást ezzel kapcsolatban nem a kivitelezõ, hanem az önkormányzat fogja kapni. Nehéz
döntésrõl van szó. A 11 hektáros terület esetén kb. 3.000 nm-t az önkormányzatnak
tulajdonába kell vennie, mûvelési ág alól ki kell venni, ami egy hetet venne igénybe, Kulcsár
úrnak kellene ezzel kapcsolatban eljárnia. A mûvelési ág alól történõ kivétel több 100.000 Ft-
ba kerül. Valamint meg kell osztani a területet. Mindez 1.000.000 Ft-ból kijönne. Az
ügymenet lefolytatásának felgyorsítását kéri az eljáró hivataloknál.

Major Imre képviselõ: Emiatt valószínû, hogy csúszhat a beruházás.

Vig Szilárd polgármester: Nem akarja, hogy miattuk csúszna. Amennyiben idõben beleférne a
kivitelezõnek, hogy szeptemberben kezdik el a munkálatokat, nem csúsznának meg az idõvel.

Nagy Károlyné képviselõ: A területtel kapcsolatban kérdése merült fel, említették, hogy fákat
kell kivágni az adott területen. Amikor Szombati Istvántól megvásárolták a területet, akkor
nekik ott erdõ területük volt?

Erdõháti Béla képviselõ: Igen, most is az van rajta.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem erõdként vásárolták meg.

Erdõháti Béla képviselõ: Erdõként vásárolták meg, azzal a kötelezettséggel, hogy az erdõt az
önkormányzat ki fogja termelni, amikor a beruházás beindul.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem lehetne a Kulcsár Balázs által felajánlott területet elcserélni a
szóban forgó területtel?

Erdõháti Béla képviselõ: Nem cserélné meg a két területet.

Fehér Károlyné alpolgármester: Amennyiben Kulcsár Balázsnak bejegyezték, hogy legelõ
mûvelési ágról erdõ mûvelési ág legyen, vissza kell jegyeztesse, mivel eltelt az idõ és
talajvágás történik. Vagy meghagyja szántó mûvelési ágra vagy legelõre fogja
visszaegyeztetni, nem mindegy, hogy mennyi AK-t fog kapni, ha megosztják a területet és
elfogadják a 3.000 nm-ert, akkor annak lesz egy AK értéke. Az AK értéket amikor a mûvelési
ágból fogják kivonni, akkor annak a szorzója lesz a mûvelési ág alól történõ kivonás díja.
Ahhoz, hogy kivonják, ahhoz elõtte egy talajtani szakértõnek el kell végeztetni egy
vizsgálatot. A talajtani szakértõ meghatározza, hogy milyen mélységben milyen minõségû a
talaj. Amit kiásnak onnan talajt, hogyan kell kezelniük, hová kell tenniük, mindez le lesz írva
egy dokumentumban. Ennek megfelelõen le kell dokumentálniuk. Amikor ezt elfogadják és
megfizetik a díjat, akkor kikötik, hogy hány éven belül kell a területet beépíteniük. Nem
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hosszú idõt vesz igénybe. A megosztás veszi igénybe a legtöbb idõt, mivel azt ki kell
függeszteni két alkalommal. Pénzben bele fog férni a polgármester úr által kalkulált összegbe.

Major Imre képviselõ: Kulcsár Balázs ingyen adná az önkormányzatnak a földterületet. Mi
lenne, ha kisajátítaná az önkormányzat? Nem kevesebb idõt venne igénybe?

Vig Szilárd polgármester: Derecske és Konyár települések között megromlottak az
útviszonyok. A közútkezelõnek a megromlott útviszonyt jelezte önkormányzatuk. Tegnap
érkezett a közútkezelõtõl egy tájékoztató levél, amelyben tájékoztatják õket arról, hogy az
útszakasz helyreállítására törekednek.

Nagy Csaba képviselõ: Nem lehetne közösen pályázni Derecskével ezzel kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: 1990-ben volt a legutolsó újítás, amikor átadták.

Nagy Csaba képviselõ: Az útszakasznak új burkolatra van szüksége.

Vig Szilárd polgármester: A bankautomatával kapcsolatban tájékoztatja a képviselõ-testület,
hogy a CIB Bank debreceni fiókvezetõjével beszélt ez ügyben. A beltéri bankautomata
költsége 3.000.000-10.000.000 Ft-ig terjedhet. Céljuk az, hogy minél több ember számlát
nyisson a CIB Banknál.

Erdõháti Béla képviselõ: A lakosság nagy részének az OTP Banknál van a bankszámlája. Az
OTP nem válaszolt?

Vig Szilárd polgármester: Nem. Az ÉRB bank esetében arról volt szó, hogy az általuk
használatban volt épület kulcsát átadják az önkormányzatnak.

Fehér Károlyné alpolgármester: Tegnap Nagy Károlyné képviselõ asszonnyal átnézték a
dokumentumokat az épülettel kapcsolatban. Csak az alapterület tartozik az önkormányzathoz,
a felül építmény nem.

Nagy Károlyné képviselõ: Derecske Vásártér vasútállomással kapcsolatban sikerült beszélni,
Pocsaj-Esztár, Kismarja polgármestereivel? Közösen kellene egy levelet írni egy fedett
váróval kapcsolatban. A derecskei önkormányzatnál érdeklõdött ezzel kapcsolatban, ott azt az
információt kapta, hogy a pályázatban nem szerepelt Derecske Vásártér megállóban
váróterem létesítése.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint a pályázatnak lesz folytatása.

Nagy Károlyné képviselõ: Tisztában van vele, hogy nem Derecske érdeke lenne a váróterem
kialakítása, de mivel járási székhelye a munkaügyi központhoz, gyámhivatalhoz a derecskei
kormányhivatalba kell átmenni a környékbeli településen élõknek.

Vig Szilárd polgármester: A házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondja, hogy jelenleg 35
személy veszi igénybe a házi szociális gondozást. Jelenleg 36 fõ ellátására van
önkormányzatuknak engedélye. Március 1-tõl egy 4. gondozónõt alkalmaznak, mint
közalkalmazott. A 4. gondozónõ szerzõdés december 31-ig szól. Volt két gondozónõ, akik a
Baptista Tevékenység Szeretet Missziónál láttak el ilyen jellegû szolgálatot. 5 gondozónõ
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szeretne önkormányzatukhoz átjönni. A gondozottak ragaszkodnak a saját gondozójukhoz.
Kérdésként merül fel, hogy mennyivel növeljék a gondozottak létszámát. 18 fõvel javasolja
növelni a gondozottak létszámot. Olyan személyeket kell gondozottként felvenni, aki valóban
gondozásra szorul, mivel a Magyar Államkincstár is ellenõrizni fogja, hogy a személy
ellátásra szorul. A képviselõ-testületnek az igényelhetõ normatíva összegének valamint a
gondozás tényleges értékének tudatában kell döntést hoznia. A különbözet vonatkozásában
annyit kell tudni, hogy a szociális támogatás egy részét teszi ki a gondozásra fordított összeg.
Éves összes bérjellegû kiadás egy gondozónõ esetében 2.600.000 Ft. Munkaruha, kerékpár
100.000 Ft. 8 fõ gondozottra 1.680.000 Ft állami normatíva igényelhetõ. 920.000 Ft-ba kerül
az önkormányzat 1 fõ gondozónõ bére. Javasolja, hogy 16 fõvel bõvítsék a gondozottak
létszámát, ehhez a költségvetésben meg kell nézni, hogy lenne-e fedezet a szociális támogatás
terhére.

Nagy Károlyné képviselõ: A javaslat alapján 18 fõvel javasolja a gondozottak létszámának
növelését

/Holb Péterné csatlakozik az üléshez./

Vig Szilárd polgármester: Mivel a házi gondozottak létszámát önkormányzatuk emelni
kívánja, így kérdésként merült fel, hogy miként lesz a két új gondozónõ bérére fedezetük. Egy
fõ gondozónõ bérére az önkormányzatnak a normatíva és a tényleges költségek különbözete
920.982 Ft/év/fõ. Március 1-tõl önkormányzatuk egy negyedik gondozónõt kíván
foglalkoztatni. 36 fõ gondozottra van engedélyük. Kérdésként merül fel, hogy a szociális
jellegû támogatásból finanszírozható-e az 6 fõ gondozónõ bére?

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: A 6 fõ gondozónõbe benne van a jelenlegi 3
gondozónõ?

Vig Szilárd polgármester: Igen.

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: A jelenlegi létszám alapján az állam fedezi a
bérüket. Házi szociális gondozásként a gondozottak utána a kapott támogatás összege fedezi a
béreket.

Vig Szilárd polgármester: 1.680.000 Ft 8 fõ gondozott normatív támogatása.

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: 8 fõ gondozottat tud egy gondozónõ felvállalni.
8 gondozott után 1.680.000 Ft támogatást lehet majd májustól megigényelni. Egy gondozónõ
éves bére 2.601.000 Ft. A két összeg között 921.000 Ft különbség van, ami az önkormányzat
költségvetését terheli, akkor is ha a támogatást megkapta.

Vig Szilárd polgármester: Minden gondozónõ után az önkormányzat 921.000 Ft-ot pótol?

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Nem, mivel 3 gondozónõ esetén teljesen lefedi a
jelenlegi létszám. Fejenként jár 75.000 Ft plusz a gondozottak után a 210.000 Ft. A 38 fõ
gondozott összege lefedezi a 3 fõ gondozónõ bérét járulékaival együtt. A 4. gondozónõ
esetében döntött a képviselõ-testület arról, hogy fedezi a bérét.
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Vig Szilárd polgármester: A három új embernek kellene 3x920.000 Ft-ot biztosítani.

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Igen.

Vig Szilárd polgármester: Ezt az összeget tudják-e biztosítani a szociális támogatásból?

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Igen. Májustól lehet a létszámot megemelni tehát
a támogatást is ekkortól lehet megigényelni.

Vig Szilárd polgármester: Mikor érkezik a támogatás?

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Amennyiben májusban megigényli, az elsõ
finanszírozás, már benne lesz a májusiban.

Vig Szilárd polgármester: Most el kell indítani a bõvítést, hogy májusban megkapják a
pótfinanszírozást.

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Igen. Döntenie kell a képviselõ-testületnek arról
is, hogy megemelik a két fõt. A támogatást májusban lehet megigényelni és júniusban az már
jönni is fog.

Vig Szilárd polgármester: Május elejére meg kell lennie a 18 fõs bõvítési engedélynek.

Holb Péterné Antal és Társa Bt. képviselõje: Ez azt az állapotot tükrözi, hogy megvan a 18 fõ,
aki ténylegesen, napi szinten gondozásra szorul. Mivel gondozási napok szerint számolják a
támogatást.

Vig Szilárd polgármester: A költségvetésbõl az erre fordítandó kiadás nélkül tudják a
szociális támogatásból finanszírozni a három fõ bérkiegészítését.

Megköszöni Holb Péternének a tájékoztatást.

/Holb Péterné az Antal és Társa Bt. képviselõje elhagyja a termet./

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

33/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
elfogadja, hogy Konyár Község Önkormányzata a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 86. § (1) bekezdés c) pontja alapján a házi
segítségnyújtást, mint kötelezõen ellátandó feladatot
összesen 6 fõ, vagyis további 2 fõ foglalkoztatásával
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kívánja megoldani 2017. 05.01-tõl közalkalmazotti
jogviszony létesítésével. Kezdeményezi a HBM
Kormányhivatal a gondozotti létszám megemelését 36
fõrõl 54 fõre.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

34/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a
szociális étkezés és házi segítségnyújtás mûködési
engedély módosításának beadásához a Konyári Házi
Segítségnyújtás szociális szolgáltató szakmai
programját és a mellékletét képezõ szociális
szervezeti és mûködési szabályzatot jóváhagyja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az East-audit Zrt. vállalja a belsõ ellenõrzési feladatok ellátását a
Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. A költségvetésbe be van tervezve a belsõ ellenõrzési
vezetõi feladatokra vonatkozóan a költség. A képviselõ-testületnek kellene arról határoznia,
hogy felhatalmazza jegyzõnõt abban, hogy aláírja a megbízási szerzõdést az East-audittal. A
másik határozatnak arról kell szólnia, hogy a 2017. évi éves ellenõrzési tervet elfogadja a
képviselõ-testület.

Az East-audit kérte, hogy nevezzen meg két témakört, amit még ellenõrizzenek az idei évben.
A házi segítségnyújtás ellenõrzésére és a pénztár ellenõrzésére gondolt.

Vig Szilárd polgármester: Kötelezõ önkormányzati feladat újat készíteni.

Megbízási szerzõdés aláírására felhatalmazzák Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ asszonyt.

A 2017. évre vonatkozó ellenõrzési tervet elfogadja a képviselõ-testület.

Erdõháti Béla képviselõ: A megbízási szerzõdést nem írhatja alá jegyzõnõ, mivel az
önkormányzat neve szerepel benne.

Vig Szilárd polgármester: A polgármesteri hivatalra írják át az önkormányzatot.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az East-audit Zrt. az intézményeket is ellenõrzi.
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Erdõháti Béla képviselõ: A feladatokat a hivatal végzi.

Vig Szilárd polgármester: A házigondozást is?

Erdõháti Béla képviselõ: A könyvelést igen.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

35/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy a 2017. évi belsõ ellenõrzési
tervet elfogadja.

Konyár Község Önkormányzata megbízási szerzõdést
köt az East-Audit Zrt.-vel belsõ ellenõrzési vezetõi
feladatok ellátására 100.000,-FT+ÁFA összegért. A
képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Vig Szilárd polgármester: Zsemberi István úr a vezetõ települési tervezõ a Civis Terv
ügyvezetõje illetve Kótai Csaba okleveles tervezõ, állami fõépítész készítene
dokumentációkat. A Magyar Állam kötelezõen elõírja az önkormányzatok számára a
településrendezési terv elkészítését. A településrendezési terv elkészítéséhez meg kell bízniuk
az állami fõépítészt. Az állami fõépítész díjazása 560.000 Ft+áfa, bruttó 711.000 Ft. Zsemberi
István úr, aki a dokumentációkat készíti el, 5.400.000 Ft+áfa összeget nem finanszírozza az
állam. A településképi arculati kézikönyv is szükséges a településképi rendelet elkészítésére
vonatkozó tervezési ajánlat 1.500.000 Ft+áfa összeget határoznak meg, ebbõl bruttó
1.000.000 Ft támogatást adna az állam mindehhez. Két év alatt önkormányzatuknak
6.500.000 Ft+Áfa összeget kellene kifizetnie. Idei évben minderre 3.000.000 Ft-ot terveztek
be a költségvetésbe. Kb. 4.500.000 Ft-ot kellene a költségvetésükbõl erre fordítaniuk. Van-e a
képviselõ-testületi tagoknak kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

Vig Szilárd polgármester: Arról kell határozatni a képviselõ-testületnek, hogy Zsemberi
István úrral, a Civis Terv Várostervezési Építész Iroda Bt. ügyvezetõjével,
településtervezõvel, önkormányzatuk szerzõdést kössön a településrendezési tervre
vonatkozóan és a munkálatok elvégzésére 5.400.000 Ft+Áfa díjat elfogadják. Továbbá a
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településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére 1.500.000 Ft+Áfa
összeg ellenébe Zsemberi István urat bízza meg. Kótai Csaba okleveles építészmérnökkel a
fõépítészi feladatok elvégzésével bízza meg a képiviselõ-testület. Kótai Csaba úr díjazását
560.000 Ft+áfa összegben elfogadja. Az idei évben az erre a feladatokra elkülönített
3.000.000 Ft-ot kifizetik számukra.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

36/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a településrendezési tervre vonatkozó feladatok
elvégzésével a Civis Terv Várostervezési Építész Iroda Bt.-t
bízza meg. A munkálatok elvégzésére vonatkozó 5.400.000
Ft+Áfa díjat elfogadják.

A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
elkészítésével Civis Terv Várostervezési Építész Iroda Bt.-t bízza
meg. A munkálatok elvégzésére vonatkozó 1.500.000 Ft+Áfa
díjat elfogadják.

Kótai Csaba okleveles építészmérnököt a fõépítészi feladatok
elvégzésével bízza meg a képiviselõ-testület. Kótai Csaba úr
díjazását 560.000 Ft+áfa összegben elfogadja.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak további elõterjesztése a
különfélékben?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: 2017. február 15. napján határozott a képviselõ-testület az ASP
rendszerhez való csatlakozásról, valamint a pályázati anyag elkészíttetésérõl. A határozatok
visszavonása és a módosított határozatok elfogadása vált szükségessé annak okán, hogy a
támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges a támogatási kérelem benyújtására
vonatkozó képviselõ-testületi felhatalmazást mely a támogatási kérelem pozitív elbírálása
esetén a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére is felhatalmazást ad a polgári jog
ajánlati kötöttségi szabályai alapján.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve./

A képviselõ-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

37/2017. (II. 23.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat képviselõ-testülete felhatalmazza
Vig Szilárd polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelû „csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” címû felhívás alapján
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat
gyakorolja.

Ezzel egyidejûleg a 21/2017. (II. 15.) számú Kt. határozat és a
22/2017. (II. 15.) számú Kt. határozatot a képviselõ-testület
hatályon kívül helyezi.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Morvai Csaba úr a héten a próbaidõ ideje alatt indokolás nélkül
felmondott. Újra pénzügyest keresnek.

Vig Szilárd polgármester: Elmondja, hogy a különfélékben nincs elõterjeszteni valója. Van-e
a Képviselõ-testületi tagoknak elõterjesztése a különfélékben?

Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a Képviselõ-testületi tagoknak a
közremûködést és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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