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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. április 18-án, hétfõn 14.00
órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott rendkívüli
nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. Képviselõ-testületi
ülésre változtatja a tájékoztató ülést, mivel van pár dolog, amihez feltétlenül szükséges a
testület jóváhagyása. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mindenki jelen van.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. 4133 Konyár, Ady E. u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges
energetikai tanúsítvány elkészíttetése (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. 4133 Konyár, Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan megvásárlása (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Hadházi-bau Kft. megbízatása a „B” típusú tornateremmel kapcsolatosan(szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyári körzeti megbízottak tárgyjutalomban való részesítése (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. 4133 Konyár, Temetõ u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsön szerzõdése (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Egyetért a Képviselõ-testület a napirendek elfogadásával?
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A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

47/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

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

1. 4133 Konyár, Ady E. u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához
szükséges energetikai tanúsítvány elkészíttetése (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. 4133 Konyár, Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan megvásárlása
(szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Hadházi-bau Kft. megbízatása a „B” típusú tornateremmel
kapcsolatosan(szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyári körzeti megbízottak tárgyjutalomban való részesítése
(szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. 4133 Konyár, Temetõ u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsön
szerzõdése (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: 4133 Konyár, Ady E. u. 11. szám alatti ingatlan megvásárlásához szükséges
energetikai tanúsítvány elkészíttetése (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: Korábbi képviselõ-testületi ülésen volt szó az Ady Endre utca 11.
szám alatti ingatlanról. Az ingatlan Molnár Attila önkormányzati dolgozó és családja
tulajdonában van. Az ingatlant megvásárolná az önkormányzat, mivel jelenleg az ingatlan
területén van felállítva a fóliájuk. Ideális lenne arra a gazdálkodásra, amit ott folytatnak.
Bármikor szociális bérlakásként is kiadhatják önkormányzati dolgozó részére.
Vagyongyarapodásról is van szó. A tulajdonosokkal 2.100.000 Ft-os árat beszélt meg, ami
optimálisnak tekinthetõ. Önkormányzati érdekeket is szolgál ennyi összegért, megvásárolni
egy jó állapotban lévõ ingatlant. Energetikai tanúsítványt szükséges kiállítani, ez az eladót
terhelné. A tanúsítvány kiállításának értéke 20.900 Ft, amit az önkormányzat átvállal abban az
esetben, ha ennek kifizetése a tulajdonosoknak gondot okoz. Errõl a képviselõ-testületnek kell
döntenie. Van-e a képviselõ-testületnek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
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Nagy Csaba képviselõ: Nincs kérdése.

Major Imre képviselõ: Támogatja az ingatlan megvásárlását.

Erdõháti Béla képviselõ: Már régóta tervben van, ennek az ingatlannak a megvásárlása.
Szükséges a munkavégzéshez az ingatlan megvásárlása.

Nagy Csaba képviselõ: Jó állapotú ingatlanról van szó.

Nagy Károlyné képviselõ: Eddig ingyenesen használták, ezért fizessék ki az energetikai
tanúsítvány díját.

Erdõháti Béla képviselõ: 2.036 nm térmértékû az ingatlan, nem kis telekrõl van szó.

Nagy Károlyné képviselõ: A tartalék terhére a költségvetésbe történõ beépítésérõl
gondoskodjanak.

Erdõháti Béla képviselõ: A 6. számú melléklet tartalmazza, hogy 2.300.000 Ft van a
költségvetésben erre a célra irányozva. A energetikai tanúsítvány díját a fennmaradó összeg
kifutja.

Nagy Károlyné képviselõ: Az ügyvédi költség díját is tartalmazza?

Erdõháti Béla képviselõ: Járulékos költségekhez tartozik az ügyvéd díja, átírás díja stb. A
fedezet rendelkezésre áll.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
Kiegészítik a határozati javaslatot azzal, hogy az ingatlant az önkormányzat 2.100.000 Ft-os
vételáron kívánja megvásárolni.

Erdõháti Béla képviselõ: Belevehetik, de feleslegesnek tartja, mivel a költségvetés 6. számú
melléklete tartalmazza.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

48/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Konyár belterület
1106 hrsz. alatt kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû, 2036
nm térmértékû, a valóságban 4133 Konyár, Ady E. u. 11. szám alatti
ingatlanra vonatkozóan az Aktív Energetika Kft-vel energetikai tanúsítványt
készített, mivel az Önkormányzatnak szándékában áll megvásárolni az
ingatlant. A tanúsítvány értéke 20.900 Ft.
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Felhatalmazza a polgármestert a tanúsítvány elkészíttetésére, mivel a fedezet
rendelkezésre áll a 2016. évi költségvetésben.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: 4133 Konyár, Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan megvásárlása (szóbeli
elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan a Martozi család tulajdonában
van. A 4 tulajdonos közül 3 nagykorú, Viktória, Gergõ és János a negyedik tulajdonos
kiskorú. A kiskorú esetében a szülõ beleegyezése is szükséges. 2.894 nm térmértékû a telek.
Alpolgármester asszonnyal egyeztetve szeretnének a telken szint építeni, ahol paprikát is
tudnának szárítani. Mivel nagy területrõl van szó, más tevékenységet is tudnak folytatni. A
telek ára 100.000 Ft, ami a térértékhez viszonyítottan önkormányzati érdekeket szem elõtt
tartva optimális összeg. Az ingatlan tartozással terhelt, aminek összértéke 60.757 Ft. Az
ügyvédi költséggel együtt 200.000 Ft-ba kerül összesen az ingatlan. Ezzel szemben is
kedvezõ lenne az önkormányzat számára, ha ennyi értékben vásárolnák meg az ingatlant.
Van-e a képviselõ-testületnek kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Csaba képviselõ: Túlságosan elaprózzák magukat, mivel a terület õrzéséhez õrre lesz
szükség. Ez az egy aggálya van. A faluban szanaszét vannak, mindenhol van egy telkük. A
telek árával kapcsolatban nincs problémája.

Vig Szilárd polgármester: Mindenki láthatja, hogy az ingatlanok egymástól távol esnek. Nincs
arra lehetõségük, hogy egy tömbbe legyen 5.000 nm. Kamerával tudnák a helyzetet segíteni.
Molnár Attila melletti telket szeretnék még megvásárolni, de a telek banki árverezés alatt van.
Kiadta Török Magdolna pályázati referensnek, hogy tudja meg, hogy mivel jár.

Nagy Károlyné képviselõ: Felmerült a Gáborjáni és Temetõ utca is, ahol Dienes Zoltánnak
van most telke. Azért nem járult akkoriban hozzá, hogy az önkormányzat megvegye azt a
telket, mivel terményszárítója van a területen. Amennyiben nem óvodáról, hanem gépparkról
vagy fóliáról lenne szó, nem biztos benne, hogy nem-e adná el a terület egy részét. Jelenleg
nem használja ki a területet.

Király Imre képviselõ: Arról is volt szó, hogy odamegy a trágyatároló, valamint a romot is el
kell dugniuk, az említett terület erre alkalmatlan.

Erdõháti Béla képviselõ: Ezt az ingatlant mire szeretné használni az önkormányzat?

Vig Szilárd polgármester: Fel is szánthatnák egy részét, ha addig nem lesz más céljuk vele.

Erdõháti Béla képviselõ: Gépparkot akarnak ott létrehozni?

Vig Szilárd polgármester: Arról is lehet szó. Amit Király Imre képviselõ mond, arra a célra is
megfelelne az ingatlan.
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Erdõháti Béla képviselõ: Bõvíteni is lehet a területet a késõbbiek folyamán. A mosótóban
részarány tulajdonosok vannak, így felvásárolhatnának néhány területet.

Fehér Károlyné alpolgármester: Azt nem tudja megtenni, mivel Natura 2000, emiatt mûvelési
ágváltozást kellene bejelenteni rá. Bujdosó Zoltán ingatlana eladó a telek mellett. A két
telekrõl a közlekedés is megoldott a kert alatt. Trágyatárolásra is alkalmas a terület. A
temetõben is van járdatörmelék, amíg nem tudják újrahasznosítani, addig tárolhatnák ezen a
területen.

Erdõháti Béla képviselõ: Úgy hallotta, hogy 500.000 Ft-ért eladnák azt az ingatlant Bujdosó
Zoltánék.

Nagy Csaba képviselõ: Fejenként 500.000 Ft-ért.

Erdõháti Béla képviselõ: Az az ingatlan szét van hordva.

Vig Szilárd polgármester: Bujdosó Zoltán meg akarta vásárolni a Martozi családtól a telket. A
Martozi család az önkormányzat részére szeretné értékesíteni az ingatlant. Bujdosó Zoltánnak
megadta a lehetõséget, hogy õ vásárolja meg.

Király Imre képviselõ: Tavaly is megnézték ezt a telket. Nem új keletû dologról van szó.

Major Imre képviselõ: A Bujdosó család el akarja adni a telket?

Nagy Csaba képviselõ: Ott családi viszály van.

Fehér Károlyné alpolgármester: A pályázatban szereplõ tárolót fel kell építeniük, csak az a
kérdés hogy hol. Ahhoz hogy egy helyen legyen az önkormányzat gazdálkodása, meg kell
várni egy pályázati kiírást, leülni és komolyan elbeszélgetni. A Tallérosnál, a Tanítók
földjénél kell kialakítani egy tanyát.

Vig Szilárd polgármester: A szétaprózással kapcsolatban az a lehetõség is adott lenne, hogy a
Csillagváros utcai telken burgonyát termesszenek.

Nagy Csaba képviselõ: A rossz döntést akkor hozták, amikor nem vettek részt a
tanyaprogramban.

Vig Szilárd polgármester: Ezt nem sajnálja. A tavalyi évben is sok kötelezettségük volt.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha lesz rá lehetõség átgondolják, ha túl vannak a tornaterem és a
szennyvíz projekten.

Nagy Csaba képviselõ: A szennyvízzel kapcsolatban sok beleszólásuk nem lesz. Hajdúnánás
példájára jól nézett volna ki, hogy egy tanya telephelyük van.

Nagy Károlyné képviselõ: Mások a két település adottságai.

Vig Szilárd polgármester: Hajdúnánáson szakemberek is vannak. Amikor az
alpolgármesterséget kellett volna vállalni senki nem volt ott. Örül, hogy Fehér Károlyné
elvállalta, mert szakmailag nincs már személy, aki koordinálni tudná a feladatokat.
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Király Imre képviselõ: A tanyához semmiféle szakmai dolog nem kellett volna, mivel 100 %-
os támogatottságú volt.

Vig Szilárd polgármester: Igen, csak irányítani kellett volna a dolgokat.

Erdõháti Béla képviselõ: Eltértek a tárgytól.

Nagy Csaba képviselõ: Elnézést kér, hogy eltért a tárgytól.

Vig Szilárd polgármester: Ha valamibe belevágnak és nincs szakembergárda, így könnyû
dönteni a más feje felett.

Király Imre képviselõ: Mindenki azonos joggal szavazott, amikor Fehér Károlyné felvetette a
tanyaprogramot.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

49/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Konyár belterület
107 hrsz. alatt kivett lakóház, udvar megnevezésû, 2894 nm térmértékû, a
valóságban 4133 Konyár, Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlant 100.000 Ft
összértékben kívánja megvásárolni.

Az ingatlan tartozással terhelt, melynek összértéke 60.757 Ft, melyet
szintén Konyár Község Önkormányzata kíván megfizetni.

Az ingatlannal kapcsolatos költségek a 2015. évi pénzmaradvány terhére
biztosítottak.

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés aláírására.

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

Tárgy: Hadházi-bau Kft. megbízatása a „B” típusú tornateremmel
kapcsolatosan(szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: Az ülés elején említette a 15 cm humusz réteg eltávolítását, melyet
a tornaterem építkezési tevékenység megkezdése elõtt a Hadházi-bau Kft. végezne el. Pontos
összeget nem mondtak. Határozzanak meg egy összeget.

Nagy Károlyné képviselõ: 100.000 Ft összeghatárig határozzák meg az összeget.

Vig Szilárd polgármester: 100.000 Ft összeghatárig a tornaterem beruházással kapcsolatban a
humusz réteg eltávolítását végeznék el. A tornateremhez kb. 6.000.000 Ft önrész volt
meghatározva.

Erdõháti Béla képviselõ: A közmû végrehajtáshoz volt meghatározva egy összeg, amirõl még
nem tudják megmondani, hogy mennyibe fog kerülni. Mit ásnak az ÖNO-nál?

Vig Szilárd polgármester: Vízbekötést végeznek.

Erdõháti Béla képviselõ: Már van vízbekötés.

Vig Szilárd polgármester: Ki kellett bõvíteni. A csõvastagságot 50 cm-esre kellett kicserélni.

Erdõháti Béla képviselõ: A bekötõ vezetéket kellett cserélni.

Nagy Csaba képviselõ: A csatornázáshoz mikor fognak hozzá?

Vig Szilárd polgármester: 2017. tavaszán. Addigra remélhetõleg megépül a tornaterem.

Nagy Csaba képviselõ: Zsuponyó Levente mondta, hogy el lehet húzni az átadást és rá lehetne
kötni.

Vig Szilárd polgármester: Derecskén évekig tartott a szennyvízzel kapcsolatos kivitelezés,
bíznak benne, hogy náluk nem fog.

Erdõháti Béla képviselõ: 5 évig van a kivitelezés befejezése az építési engedélytõl. 60 m3

szennyvíz tározó és a tûzi-víz tározó megépítése is szükséges.

Vig Szilárd polgármester: A közmûcsatornaházról nincs tudomása, hogy közmû menne azon
telek alatt, ahol most a tornaterem épülne. Akik a telekkel a Mély utcáról szomszédok,
azoknak a Mély utcáról van megoldva a közmû.

Erdõháti Béla képviselõ: A közmûtérképet meg kell nézniük ez esetben.

Nagy Károlyné képviselõ: Az építési hatóságnál van a közmûtérkép.

Erdõháti Béla képviselõ: A Mély utcában gáz és telefon vezeték nincs, csak a vízvezetéket
vezették el ott.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

50/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a
Hadházi-bau Kft-ét (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.), hogy a „B”
típusú tornaterem építésének elõsegítése érdekében a humuszréteget
távolítsa el az építkezési tevékenység megkezdéséig 100.000 Ft
összeghatárig.

A fedezet a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosított.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyári körzeti megbízottak tárgyjutalomban való részesítése (szóbeli
elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A rendõrségtõl rendõrkapitány úr megkereste, azzal kapcsolatban,
hogy április 24-én „Szent György” napja lesz, ami a rendõrök napja. Tárgyjutalom
formájában elismerhetik a helyi körzeti megbízott szolgálatot ellátó urakat. Beszélt a kapitány
úrral. 30.000 Ft/fõ összegre gondolt. A kapitányúr ajándékutalványt javasolt. Jegyzõ Asszonyt
bízza meg, hogy valamelyik áruházban ajándékkártyát vásároljon. Úgy gondolja, hogy ez nem
tétel, azért a hatékony munkáért, amit a körzeti megbízottak végeznek. Összehasonlítva a
azzal a konyári lakossal aki beszavaztatta magát a Szociális, Kulturális és Oktatási
Bizottságba, melyért 10.000 Ft tiszteletdíjban részesítik.

Erdõháti Béla alpolgármester: Kirõl van szó?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nagy László Zsoltnéról van szó.

Vig Szilárd polgármester: Azok az emberek, akik nem tesznek semmit és kiabálnak a
polgármesterrel decemberben, hogy a gyermeket nem tudta megnevelni, aki a zenedobozt
húzza az utcán maga után. Augusztusban elnézést kért, és megígérte, hogy megneveli a
gyermekét. Erre válaszul Erdõháti Béla is tudja, hogy december 2-án szintén a zenedobozból
ordítatta a zenét, majd odament hozzá és vele szemben, valamint a rendõrökkel szemben is
ordibált. Az ilyen embert jutalmazzák, aki nem végzi el a munkáját. Összehasonlítva ezt a
személyt a kmb-s rendõrökkel a 30.000 Ft/fõ jutalom nem sajnálható tõlük.
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Király Imre képviselõ: Nem lehetne úgy, hogy odaadják nekik az összeget és azt vesz amit
akar?

Vig Szilárd polgármester: Pénzben nem jutalmazhatják õket, mivel azt jövedéki adó terheli.

Erdõháti Béla képviselõ: Az utalványt is adó terheli, mivel feladják a KIR3-ba, ami számolni
fogja a jövedéki adóösszegét.

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Milyen címen kell feladni?

Erdõháti Béla képviselõ: Természetbeni juttatásként.

Nagy Csaba képviselõ: Magasabb összegre gondoltak, 50.000 Ft/fõ összegre gondolt.

Major Imre képviselõ: Arra gondolt, hogy mi lenne, ha az irodába vennének olyan dolgot, ami
hiányzik.

Nagy Károlyné képviselõ: A munkájukat kell elismerniük.

Nagy Csaba képviselõ: A kmb rendõrök jelen vannak, rendet tesznek a településen. Egy
önkormányzatnak 30.000 Ft az aprópénz.

Erdõháti Béla képviselõ: Rosszul tudja Nagy Csaba, mivel az összeg után az önkormányzat
megfizeti az adókat és járulékokat.

Vig Szilárd polgármester: A kapitány úr is úgy nyilatkozott, hogy reális összegrõl van szó.
Érezhetik ebbõl, hogy méltányolják a településen végzett munkájukat.

Nagy Károlyné képviselõ: Szûrrátétes dolgot vagy szõnyeget is adhatnának nekik ajándékba,
emellé még lehet adni 50.000 Ft-ot.

Erdõháti Béla képviselõ: Kérjék meg Hegedûs Etelkát, hogy két darab természetes
ajándékcsomagot állítson össze a körzeti megbízottak részére.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

51/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a konyári két körzeti
megbízottat, kiemelkedõen teljesített munkájukért „Szent György Napja”
alkalmából 50.000-50.000 Ft jutalomban részesíti.
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A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a jutalmak
átadására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: 4133 Konyár, Temetõ u. 4. szám alatti ingatlan haszonkölcsön szerzõdése (szóbeli
elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A Temetõ u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosai elõzetes
megbeszélésük alapján nagyon szívesen ingyenes használatára bocsátja a tulajdonukban álló
ingatlant. Az ingatlanon fóliasátrat szeretnének felállítani, itt zöldségtermesztés folyna. Van-e
a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

52/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ - testülete a 4133 Konyár, Temetõ
u. 4. szám alatti ingatlan tulajdonosaival (Tornyi József, Tornyi Józsefné
4133 Konyár, Rákóczi u. 34. szám alatti lakosok, valamint Csádi Ferenc
4133 Konyár, Dózsa Gy. u. 5. szám alatti lakos) megállapodást köt,
amelyben az ingatlan tulajdonosai a konyári 365/2. hrsz-ú ingatlant az
önkormányzat rendelkezésére bocsátják - a határozat mellékletét képezõ
megállapodásban foglaltak szerint - 2016. április 19. napjától 2018.
december 31. napjáig. Ezen idõtartam alatt az önkormányzat fizeti az épület
fenntartásához kapcsolódó közüzemi költségeket.

Felhatalmazza a polgármestert a Haszonkölcsön szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

52/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozat melléklete
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HASZONKÖLCSÖN SZERZÕDÉS

amely létrejött egyrészrõl: Tornyi József (szül: Konyár, 1949.02.15. an.: Vékony Ilona
szig.szám: 866436RA), Tornyi Józsefné (szül: Konyár, 1952.01.19. an.: Pap Irma szig.szám:
068077JA) 4133 Konyár, Rákóczi u. 34. szám alatti lakosok, valamint Csádi Ferenc (szül:
Derecske, 1955.04.13. an.: Pap Irma szig.szám: 374209IA) 4133 Konyár, Dózsa György u. 5.
szám alatti lakos mint Haszonkölcsönbe-adók, (továbbiakban Haszonkölcsönbe-adók)

másrészrõl: Konyár Község Önkormányzata (képviseli: Vig Szilárd polgármester, székhely:
4133 Konyár, Rákóczi u. 24.), mint Haszonkölcsönbe-vevõ (továbbiakban Haszonkölcsönbe-
vevõ) között az alulírott helyen és idõben, az alábbiak szerint:

1. Szerzõdõ felek megállapítják, hogy a haszonkölcsönbe - adó kizárólagos tulajdonát képezi
a konyári 365/2 alatt felvett, a valóságban Konyár, Temetõ utca 4. szám alatt található, kivett
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésû ingatlan.

2. Haszonkölcsönbe-adó 2016. április 19. napjától 2018. december 31. napjáig ingyenesen
haszonkölcsönbe adja, Haszonkölcsönbe – vevõ haszonkölcsönbe veszi e szerzõdés 1.
pontjában körülírt ingatlant.

3. Felek kijelentik és rögzítik, hogy Haszonkölcsönbe-adó a haszonkölcsön tárgyát képezõ
helyiségeket, illetve ingatlant arra tekintettel bocsátja Haszonkölcsönbe-vevõ ingyenes
használatába, hogy Haszonkölcsönbe-vevõ fóliasátrat, kertészeti kultúrát, zöldségtermesztést
mûködtessen benne.

4. Haszonkölcsönbe-vevõ kijelenti, hogy az így haszonkölcsönbe vett helyiségeket és
ingatlant kizárólag a zöldségtermesztés, fóliasátor és kertészeti kultúra céljára használhatja,
használatát másnak sem ingyenesen, sem ellenérték fejében átengedni nem jogosult, a
helyiségeken és az ingatlanon Haszonkölcsönbe-adó külön engedélye nélkül átalakítási
munkálatokat nem végezhet.

5. Haszonkölcsönbe-adó kijelenti és szavatolja, hogy a haszonkölcsön tárgyát képezõ ingatlan
Tornyi József és Tornyi Józsefné, valamint Csádi Ferenc tulajdonába tartozik, így a
Haszonkölcsön szerzõdés megkötésére jogosult.

6. Felek rögzítik, hogy a haszonkölcsön tárgyát képezõ e szerzõdés 1. pontjában rögzített
ingatlannak haszonkölcsönbe adott helyisége elõrefizetõs árammérõvel rendelkezik. Felek
megállapodnak abban, hogy az ingatlan birtokba adásával egyidejûleg a vízóra állását
közösen rögzítik, a birtokba adás napjától kezdõdõen Haszonkölcsönbe-vevõ viseli az általa
használt helyiségek fenntartásával járó valamennyi terhet és kiadást, illetve viseli a közüzemi
és egyéb költségeket.

7. Felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsön tárgyát képezõ dolgok fenntartásával
járó kiadásokat, közterheket Haszonkölcsönbe-vevõ viseli.
Haszonkölcsönbe-vevõ jogosult a fóliasátor, kertészeti kultúra és zöldségtermesztés
érdekében felújítási és átalakítási munkákat végezni saját költségén.
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Haszonkölcsönbe-vevõ köteles Haszonkölcsönbe-adót a munkálatok megkezdése elõtt
értesíteni arról, ha a haszonkölcsön tárgyát képezõ dolgok karbantartásával, felújításával
kapcsolatosan munkálatok szükségessége merül fel.

8. Haszonkölcsönbe-vevõ a haszonkölcsön tárgyát képezõ helyiségeket, illetve ingatlant
rendeltetésének megfelelõen használhatja.

9. Felek megállapodnak abban, hogy Haszonkölcsönbe-adó folyamatosan jogosult a szerzõdés
rendelkezéseinek betartását, és a rendeltetésszerû használatot ellenõrizni. Amennyiben
Haszonkölcsönbe-adó megállapítja, hogy Haszonkölcsönbe-vevõ az ingatlant nem
rendeltetésszerûen használja, erre köteles írásban figyelmeztetni.

10. Felek megállapodnak abban, hogy a haszonkölcsön szerzõdés megszûnése esetén
Haszonkölcsönbe-vevõ saját költségén gondoskodik, a fóliasátor elhelyezésérõl.

11. A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk. ) általános és XLVI fejezetében foglalt különös
rendelkezései az irányadók.

Szerzõdõ Felek a jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben megegyezõt, jóváhagyólag
írják alá. A szerzõdés aláírására a Haszonkölcsönbe-vevõt Konyár Község
Önkormányzatának 52/2016. (IV. 18.) számú Kt. határozata hatalmazta fel.

Konyár, 2016. április 19.

Tornyi József Tornyi Józsefné
Kölcsönadó Kölcsönadó

Csádi Ferenc
Kölcsönadó

Konyár Község Önkormányzata
képviseletében

Vig Szilárd polgármester
kölcsönvevõ
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6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Major Imre képviselõ: Elmondja, hogy miért szavazott a múltkor nemmel Nagy László
Zsoltnéval kapcsolatban. A Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat nem mûködik jól.
Gyöngyösi Jenõ elnök úgy ment el, hogy ide be sem mer jönni, mivel nincs hitele. Nagy
László Zsoltné szintén úgy viselkedik, ahogy nem kellene, ahogy polgármester úr is elmondta.
Nagy László Zsoltné elment a Kormányhivatalhoz panaszt tenni, hogy az önkormányzat nem
mûködik velük együtt.

Vig Szilárd polgármester: Az együttmûködés miben nyilvánul meg számukra? A kis
helyiséget is nekik adták, a mûvelõdési házat is a rendelkezésükre bocsátották.

Major Imre képviselõ: A faluban senki nem tiltotta ki õket sehonnan sem. Egy nemzeti
ünnepükön sem koszorúztak soha. Semmilyen rendezvényen nem vesznek részt és nem is
csinálnak maguknak. Szeretnének részt venni a testületi ülésen, hogy azután panaszt
tehessenek magasabb szerveknél velük szemben. Nem szívesen mûködne velük együtt.

Nagy Csaba képviselõ: Ha rendet akarnak tenni, ide kell engedniük õket.

Major Imre képviselõ: Õket nem ide választották meg.

Nagy Csaba képviselõ: Ez esetben milyen hajlandóságot mutatnak feléjük?

Vig Szilárd polgármester: Aki ilyen rossz példát mutat, hogy a saját gyermekét nem tudja
megnevelni, valamint neki áll feljebb az szégyen arra a testületi tagra, aki megszavazza, hogy
a testület tagja legyen.

Erdõháti Béla képviselõ: Ha most tesz felé egy ilyen pozitív gesztust, lehet, hogy legközelebb
úgy fog viselkedni.

Vig Szilárd polgármester: Úgy gondolja, hogy elég gesztust tettek már feléjük.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem tettek.

Vig Szilárd polgármester: Tettek azzal, hogy együttmûködési megállapodást kötöttek, amit õk
kértek tõlük belefoglalták.

Erdõháti Béla képviselõ: Ez kötelessége volt az önkormányzatnak, mivel a törvény elõírja.
Amennyiben most nem köt velük kompromisszumot az együttmûködés a hátralévõ 3,5 évben
nem lesz eredményes. Valahol nekik is nyújtaniuk kell a kezüket feléjük.

Nagy Károlyné képviselõ: A szavazás során minõsített többségnek kellett volna lennie.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A vita és a döntéshozatal módja az SZMSZ 19. szakasza ismerteti. A
megválasztott képviselõ több mint felének legalább 4 képviselõ igen szavazata (minõsített
többség) szükséges szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetõi megbízás esetén.
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Nagy Károlyné képviselõ: A kormányzati törvény alapján képviselõ, a bizottságot képviseli.

Vig Szilárd polgármester: Elõször mutasson fel példát Nagy László Zsoltné, utána engednek a
képviselõk a kérésének.

Nagy Csaba képviselõ: Adják meg neki a lehetõséget, hogy fel tudjon mutatni valamit, hogy
rendet tegyen.

Vig Szilárd polgármester: 1,5 évig lett volna ideje rendet tenni, de hajlandóságot sem mutatott
rá. Augusztusban megígérte, hogy megneveli a gyermekét, bocsánatot kért, majd
decemberben kiabált vele szembe. Az hogy így viselkedik a polgármesterrel és a hatósági
személyekkel az nem normális. Kiilleszkedett viselkedést tanúsított, ami tûrhetetlen és
közösségromboló magatartás. Amit azzal nem jutalmazhatnak, hogy behívják bizottsági
tagnak. Elõször nevelje meg a gyermekét, utána kérhet valamit. Szembe megy a felfogása
Erdõháti Béla képviselõjével.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem megy vele szembe. A kérdés az, hogy együttmûködnek-e velük
vagy sem.

Vig Szilárd polgármester: Nem most döntenek róla.

Király Imre képviselõ: Tavaly nyáron az egész Alsósziget utca zenélt. Egyszer sem ment el
Nagy László Zsoltné egyik személyhez sem, hogy halkítsák le a zenét. Miért Polgármester
Úrnak kellett mindig menni, hogy halkítsák le a zenét.

Nagy Csaba képviselõ: Õ megérti, amit Király Imre mond.

Erdõháti Béla képviselõ: Most már az érdeke lenne testületi tagként, hogy menjen és rendet
tegyen, eddig nem volt érdeke.

Vig Szilárd polgármester: Eddig is megvolt a lehetõsége.

Erdõháti Béla képviselõ: Semmilyen lehetõség nem volt.

Vig Szilárd polgármester: De volt. 1,5 évig itt volt, testületi tag volt.

Erdõháti Béla képviselõ: Megkéri a polgármester, hogy fogja vissza magát.

Vig Szilárd polgármester: Eddig is volt lehetõsége. Roma önkormányzati tag volt és
felelõsséget nem érzett ez iránt. A polgármesterrel valamint a hatósági személyekkel
kiilleszkedett módon kiabált. Ne mondja azt Erdõháti Béla képviselõ, hogy nem volt
lehetõsége.

Major Imre képviselõ: Valótlan dolgot állít, vádaskodik más ellen Nagy László Zsoltné.

Vig Szilárd polgármester: Így igaz. Név szerinti szavazást fog kérni, hogy a falu lássa, ki
hogy szavazott.

Major Imre képviselõ: A szájába van adva, hogy azt kell mondania, hogy a romák a faluban el
vannak nyomva.
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Nagy Csaba képviselõ: A kisebbségi önkormányzattal nem tudnak együtt dolgozni, mivel
nincs kisebbségi önkormányzat.

Major Imre képviselõ: Már mondta nekik, hogy oszlassák fel magukat.

Fehér Károlyné képviselõ: Könnyebb dolguk lenne, ha feloszlatnák magukat és új választást
írnának ki.

Nagy Csaba képviselõ: Ha lenne kisebbségi önkormányzat, akkor mondhatnák nekik, hogy
tegyenek rendet, mivel az az õ dolguk. De így kinek mondják azt, hogy csináljanak rendet?

Nagy Károlyné képviselõ: Kérdés, hogy feloszlatásra lehetõség van-e? Ott megvan a
minõsített többség, mivel 3 fõbõl 2 jelen van.

Nagy Csaba képviselõ: Azért ment el Gyöngyösi Jenõ elnök is, mert látta, hogy nem bír
velük, mivel kiosztották és elmondták neki, hogy mi a dolga.

Király Imre képviselõ: Miért nem úgy ment el Gyöngyösi Jenõ, hogy lemond elõtte az
elnökségérõl? Az korrekt dolog lett volna tõle.

Nagy Csaba képviselõ: Álljon ki közülük három olyan ember, akivel lehet együtt dolgozni.

Király Imre képviselõ: Nagy Tamással nem lehet együtt dolgozni?

Nagy Csaba képviselõ: De igen. Nagy László Zsoltnéval is együtt lehetne dolgozni.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Azt tudják tenni, hogy kivárják az egy évet Gyöngyösi Jenõ
eltûnésétõl, akinek így automatikusan megszûnik a tagsága. Helyére a következõ legtöbb
szavazatot kapó személy kerül. Második lehetõségük, hogy Gyöngyösi Jenõ lemond
önszántából és akkor is a 4. legtöbb szavazatot kapó személy kerül a helyére. Ki kapta a 4.
legtöbb szavazatot?

Nagy Bettina titkársági ügyintézõ: Rézmûves Lilla.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Egymás között választanák meg az új elnököt.

Vig Szilárd polgármester: Feloszlathatnák a testületet.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem akarják feloszlatni. Két lehetõségük van, Gyöngyösi Jenõ vagy
önmagától lemond vagy az eltûnésétõl számított egy évet megvárják.

Nagy Csaba képviselõ: Hogy tisztán lássanak, van-e esélye arra Nagy László Zsoltnénak,
hogy bekerüljön a bizottságba? Hallgassák meg, hogy a képviselõ-testületi tagoknak mi a
véleménye ezzel kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A különfélékbe vegyék fel napirendi pontként az elõzõ bizottsági
ülésükön hozott döntésüknek a megsemmisítését. Új szavazást kérnek Nagy László Zsoltné
kérelmével kapcsolatban.
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Megkérdezné a képviselõ-testületi tagokat arról, hogy most kívánnak-
e szavazni Nagy László Zsoltnéról? Neki aggályai vannak, mivel Nagy Károlyné említette az
SZMSZ-t. A Kormányhivatallal a döntés meghozása elõtt felvenné a kapcsolatot, hogy
valóban olyan ügykör-e, amihez a minõsített többség szükséges. A következõ rendes
képviselõ-testületi ülésig át tudják gondolni és szavazni tudnak róla.

Major Imre képviselõ: Ha most Nagy László Zsoltné ügyében döntenének, és nem szavaznák
meg, ismét a Kormányhivatalhoz fordulna, hogy korábban megválasztották most, pedig
kirúgták. Legjobb az lesz, ha itt lesz és felolvassák neki, hogy a Kormányhivatallal egyeztetve
lett és a múltkori szavazás nem érvényes.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Csütörtökön megy a Kormányhivatalba. Akár a Kormányhivatal is
felszólíthatja õket, hogy nem az SZMSZ-nek megfelelõen jártak el. Emiatt szükséges a
szavazás megismétlése, amin részt vesz Nagy László Zsoltné is, így az a vád sem érheti õket,
hogy a háta mögött szavaztak újra.

Nagy Károlyné képviselõ: A legközelebbi képviselõ-testületi ülésen döntenek az ügyben.

Vig Szilárd polgármester: Major Imre képviselõ vállalja, hogy névszerinti szavazás legyen?

Major Imre képviselõ: Vállalja.

Erdõháti Béla képviselõ: Itt mindenki vállalja.

Vig Szilárd polgármester: Mindenki vállalja, de õ Major Imre képviselõtõl kérdezte meg a
véleményét, nem Erdõháti Béla képviselõtõl.

Fehér Károlyné alpolgármester: A következõ képviselõ-testületi ülésen azt is tisztázniuk
kellene, hogy mivel a bizottság páros létszámú lesz, nem egy személynek, hanem két
személynek a tiszteletdíját és annak járulékos költségeit hogyan tudják beépíteni és van-e rá
fedezet a költségvetésben?

Vig Szilárd polgármester: Megengedhetetlennek tartja, hogy egy ilyen kis településen a
bizottság 5 tagú legyen.

Fehér Károlyné alpolgármester: A pénzügyön meg kell vizsgálni, hogy van-e rá elegendõ
fedezetük.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben törvényes volt a döntésük ezt el kell fogadniuk.
Akkor megválasztották és a jelenlévõk fele szavazott.

Vig Szilárd polgármester: Vissza lehet vonni a döntést?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem lehet visszavonni.

Vig Szilárd polgármester: Hárman-négyen kezdeményezik, hogy újra szavazzanak az ügyben,
akkor is, ha törvényes volt a szavazás. De reméli, hogy nem tekinthetõ törvényesnek.

Nagy Csaba képviselõ: A két beteg sertésrõl mit tudnak?
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Vig Szilárd polgármester: Még élnek.

Nagy Csaba képviselõ: Minden nap úgy zajlik le az etetés, hogy ordítanak a kocák.

Vig Szilárd polgármester: Ki kell várni a két hét várakozási idõt, majd elvitetik õket.

Erdõháti Béla képviselõ: Az önkormányzat kocáiról van szó?

Nagy Csaba képviselõ: Igen. Az egyik koca úgy eszik, hogy felállítják.

Nagy Károlyné képviselõ: Mi okozhatja ezt az állapotot?

Vig Szilárd polgármester: Kalcium hiány okozza a problémát, kivette belõlük a fialás az erõt.

Nagy Csaba képviselõ: Túl fiatalok voltak a fialáshoz, õ ezt az információt kapta.

Vig Szilárd polgármester: Ezt a hetet még kivárják velük kapcsolatban.

Elmondja, hogy a különfélékben nincs több elõterjeszteni valója. Van-e a képviselõ-testületi
tagoknak elõterjeszteni valója?

Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a képviselõ-testület tagjainak
valamint a meghívott vendégek közremûködését, és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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