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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. április 28-án, csütörtökön
13.00 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 Károlyné képviselõ

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Nagy Tünde belsõ ellenõr
Pálfi Lajos körzeti megbízott
Szémán László körzeti megbízott
Vadász István Derecskei Rendõrõrs r.alezredes
dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje
Nagy László Zsoltné RNÖ képviselõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti a képviselõ-testület tagjait. Tisztelettel köszönti dr. Tóth
Ferenc urat a Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõjét, Vadász István urat a Derecskei
Rendõr Õrsparancsnokság vezetõjét valamint a két helyi körzeti megbízottjukat Szemán
Lászlót és Pálfi Lajost. Köszönti Nagy Tünde a belsõ ellenõrzéssel összefüggõ
szakértõasszonyt.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Dr. Tóth Ferenc rendõr alezredes, a Berettyóújfalui Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõ tájékoztatója Konyár település 2015. évi közbiztonságáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az éves belsõ ellenõrzési jelentés megtárgyalása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi iparûzési adóról
szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Tiszamenti Regionális Zrt-bõl való kiválás
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos ingatlanvásárlási ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére vagyoni
hozzájárulás
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. A Konyár településen lévõ kóbor ebek befogása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Konyár, Kossuth u. 26. szám alatti közkifolyó megszüntetése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
igazgatójának magasabb vezetõi megbízása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. A Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat megszüntetése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Konyár településen élõ 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplõ házaspárok
köszöntése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

13. Konyár település rekultivált szeméttelepének ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

14. Különfélék

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

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

55/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

1. Dr. Tóth Ferenc rendõr alezredes, a Berettyóújfalui
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ tájékoztatója Konyár
település 2015. évi közbiztonságáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Az éves belsõ ellenõrzési jelentés megtárgyalása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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3. Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi
iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Tiszamenti Regionális Zrt-bõl való kiválás
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos
ingatlanvásárlási ügye Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
részére vagyoni hozzájárulás
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. A Konyár településen lévõ kóbor ebek befogása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Konyár, Kossuth u. 26. szám alatti közkifolyó megszüntetése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatójának magasabb vezetõi megbízása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. A Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat megszüntetése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Konyár településen élõ 50. és 60. házassági évfordulójukat
ünneplõ házaspárok köszöntése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

13. Konyár település rekultivált szeméttelepének ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

14. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Dr. Tóth Ferenc rendõr alezredes, a Berettyóújfalui Rendõrkapitányság
kapitányságvezetõ tájékoztatója Konyár település 2015. évi közbiztonságáról

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. évre
elfogadott munkatervében az áprilisi rendes ülésre betervezte a derecskei Rendõr
Õrsparancsnok beszámolóját Konyár község közbiztonságáról 2015. évre vonatkozóan.
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Átadja a szót Kapitány Úrnak és megkéri, hogy Konyár közbiztonságával és bûnügyi
helyzetével kapcsolatos beszámolóját ismertesse.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Megköszöni a szót. Tisztelt
Polgármester úr, tisztelt képviselõ-testület azt gondolja, hogy egy korrekt, teljes egész
beszámolót kaptak írásban. Mindezt külön szóban nem szeretné elmondani. Két olyan dolgot
szeretne kihangsúlyozni, ami úgy gondolja, hogy fontos lehet. 2015. július 1-tõl a
Berettyóújfalui Rendõrkapitányság területe jelentõs mértékben változott. A Derecskei Járás
északi része is hozzájuk került. Így Hajdú-Bihar megyében valamint véleménye szerint az
országban is az egyik legnagyobb területû rendõrkapitánysággá váltak. Ez azt jelenti, hogy
Hajdú-Bihar megyében van 82 település, ahol 38 település az övék. Vezetésirányítási
szempontból is nagy kihívást jelentett ez számára. Úgy gondolja, hogy zökkenõmentesen
sikerült az átállás. Az érintett lakosok semmit nem vettek ebbõl észre, valamint a településük
sem. A távolság miatt jelentõs szervezési, kiszolgálási, irányítási kihívásokkal kell szembe
nézniük a két legtávolabbi pontjuk 95 km. A második dolog, amirõl szeretné tájékoztatni a
képviselõ-testületet, az a közlekedési helyzet kérdésköre. 2012-ben érték el Magyarországon
Hajdú-Bihar megyében is a legjobb közlekedési állapotot. Azóta egy pici stagnálás vagy
visszamozdulás tapasztalható. Magyarország csatlakozott a Fehér Könyv elõírásaihoz, ami azt
jelenti, hogy a 2010-es állapotokhoz képest felére kell csökkentsék a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek számát. Ehhez a rendõrség azt tudja hozzátenni, hogy a közlekedésben
résztvevõk, a vezetõk oldalán avatkozik be. Három résztvevõje van a közlekedésnek, a
vezetõ, jármû és az út. Az útra semmilyen befolyásolásuk nincs, a jármûvek kérdéskörére
minimális, amire a rendõrség tud alapozni az a jármûvezetõknek a kérdésköre. Területükön a
legtöbb balesetet a személygépjármû vezetõk okozzák, második helyen a kerékpárosok állnak.
A kerékpárosokkal az a fõ probléma, hogy norma szerinti kresz ismeretre nincs lehetõségük.
Nem kell hogy tanulják, gyakorlatból sajátítják el, ettõl még a kresz rájuk is vonatkozik. 2015
és 2016. év is a kerékpárosok éve lesz. Nagyobb hangsúlyt fektetnek a kerékpárosok és a
gyalogosok közlekedésére. Kezdetben figyelmeztetnek, késõbb a fokozatosság és az
arányosság elvét betartva szankcionálni fognak. Kéri, hogy mindezt vigyék tovább. Konyár
település az, ahol a gyalogosok kérdésköre mindig is frekventált volt. Úgy gondolja, hogy
váratlan dolog nem fog bekövetkezni. Ezt a két dolgot szerette volna kiemelni, az összes többi
a beszámolóban rendelkezésükre áll. Amennyiben van kérdésük, szívesen válaszol.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Kapitány Úr kiegészítését. Vadász úrtól kérdezi, hogy
kíván-e a beszámolóval kapcsolatban észrevételt vagy hozzáfûznivalót tenni?

Vadász István Derecskei Rendõrõs õrsparancsnoka: Megköszöni a felkérést, de úgy gondolja,
hogy a kapitányság vezetõje mindent részletesen elmondott, a további információk a
beszámolóból kiolvashatóak.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése,
véleménye a beszámolóval és Kapitány úr kiegészítésével kapcsolatban?

Major Imre képviselõ: A beszámolóban sok jó dolgot látott, ami örömmel töltötte el. A
korábbi évekhez képest a betöréses lopás tendenciája javulást mutat. A lakosság meg van
elégedve a közbiztonsággal. Tart attól, ha most elbízzák magukat a korábbi rendbontók
tovább folytatják tevékenységüket. Gazdálkodik, emiatt sok dolgot loptak már el tõle. Van
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egy jó mezõõrük, valamint polgárõrségük is, akik együttmûködnek a rendõrséggel. Ennek az
összefogásnak megvan az eredménye.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni képviselõ társa hozzászólását.

Király Imre képviselõ: Ha lehetséges lenne az esti vagy az éjszakai órákban nagyobb
figyelmet fordítsanak a Rákóczi utca és a kisbolttól a hencidai hídig terjedõ utcákra. Este 9
óra után kezd el arra megélénkülni a forgalom. Nagyon negatív, amit ott véghez visznek.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Milyen értelemben van rájuk
szükség?

Király Imre képviselõ: Bontásból származó alapanyagok hazaszállítását végzik az arra lakók.

Vig Szilárd polgármester: Képviselõ társa arra gondol, hogy illegális tevékenység folytán
kerül hazaszállításra az építési anyag. A jármûforgalom haladását gátolhatja meg a rendõrség,
csak akkor, ha szabálytalanság van.

Nagy Károlyné képviselõ: A beszámolóból azt lehet megállapítani, hogy rengeteget változott
pozitív irányba a településük közbiztonsági helyzetet. A grafika nem ezt mutatja. Emiatt
lepõdött meg, amikor elolvasta pozitív benyomást tett rá a beszámoló. Mibõl tevõdött ez
össze? Fokozottabb intézkedést hajtottak végre a körzeti megbízottak? Képviselõ társaitól
hallja, hogy sokat javult a közbiztonság a településen. A grafikai ábrák mégsem ezt
bizonyítják.

Vig Szilárd polgármester: Megcáfolná a képviselõ asszony által elmondottakat, vagyis hogy a
grafikai ábra nem mutatja a csökkenõ tendenciát a lopások számát figyelembe véve.
Településükön 2015. évben történt a legkevesebb betöréses lopás, szám szerint 20. Az elmúlt
évekhez képest csökkenést mutat. Neki is és a rendõr uraknak is az a céljuk, hogy ez a szám 0
legyen. Nagyobb számban érkezik bejelentés a Kapitányságra a garázdaság számát tekintve.
Ez annak is köszönhetõ, hogy a bejelentett garázda megnyilvánulások száma megnövekedett.
A 2010. év során is történt garázda jellegû megnyilvánulás, csak nem történt bejelentés. Ezen
ügyekben hathatós intézkedés történt. A közös cél az, hogy bármilyen szabálysértés,
bûncselekmény történt településükön a tettesek megkapják méltó büntetésüket. A visszatartó
erejû szankció kiszabása a legfontosabb, hogy a jövõben ne történjen hasonló bûncselekmény.
A települést érintõ rend megteremtésében tudnak közremûködni a családsegítõ vonalon a
jegyzõasszony és más hatósági személyek. Ez a határozott szándéka a településvezetésnek,
hogy a településen teljes körû rend valósuljon meg. A legfontosabb része a közbiztonság
megszilárdítása. Örömteli a lopások számának jelentõs csökkenése. Ezzel párhuzamosan
nagyon fontos szempont, hogy a bûnmegelõzésre nagy hangsúlyt fektessen a rendõrség.
Ennek kapcsán a lakosok szubjektív biztonságérzetének a jelentõs növelése tapasztalata
szerint úgy érhetõ el, hogy a nap 24 órájában rendõri jelenlétet tapasztaljanak a településen.
Egyedülálló idõs emberek visszajelzései azt mutatják számára, hogy akkor érzik magukat
teljes nyugalomban, ha állandó rendõri jelenlétet tapasztalnak. Tisztában van vele, hogy
Kapitány úrnak 38 településen kell a közbiztonságot garantálnia. Sajnálja, hogy a
Belügyminisztérium nem tud annyi rendõrt kivezényelni a kapitányságra, amennyire szükség
lenne. Az elmúlt 10 évben a legnagyobb probléma az apró jószágok lopása. E tekintetben 1-2
esetet tudna említeni. A végsõ cél, hogy ne történjen se lopás, sem garázdaság. A napi 24 órás
rendõri jelenlétet hiányolja. Azt kéri, hogy legalább 16 órás rendõri jelenlétet biztosítsanak a
településen. Valamennyi konyári háztartásba eljutott a településvezetés elvárása, hogy a járda
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építéssel összefüggésben elvárásuk, hogy minden gyalog közlekedõ személy a járdát vegye
igénybe a gyalogos közlekedésekor. Magyarázatot szeretne kérni egy problémára. A gazdák
számára néhány héttel ezelõtt gyûlést hívtak össze, ahol felvetõdött az a probléma Pálfi Lajos
úr is hallotta, hogy volt egy sikkasztási eset a Gáborjáni utca végén a marhatelepen. Az eset a
tél folyamán történt. Köszöni a körzeti megbízott uraknak, hogy több órán keresztül a
hidegben várakoztak és megfigyelték a sikkasztási tevékenységet. A probléma az volt a
gazdáknak és neki is, hogy késõinek érezték a kézre kerítést. A személy ellen, aki részt vett
ebben a bûncselekményben, uzsorázási vádak is felmerülnek, bár ez nem bizonyítható.
Feltételezhetõ, hogy nem tiszta kezû ember, ennek ellenére nem lehetett elõállítani. Hiányolja,
hogy nem rövidítették le a kézre kerítés idejét. A körzeti megbízott urak azon lesznek, hogy a
kézre kerítés minél hamarabb történjen meg ilyen esetekben. A helyi körzeti megbízottak
hozzáállásával meg van elégedve. A település mindezt ki is fejezte a legutóbbi rendõrségi
gyûlés alkalmával. Szeretné megköszönni a helyi körzeti megbízottak hozzáállását. Rendkívül
együttmûködõ szándékot tapasztalt meg részükrõl és parancsnok úr részérõl is. Dr. Tóth
Ferenc úrnak is köszöni a hozzáállásukat. Az általa problémának ítélt eseteket szerette volna
rendõrkapitány úr tudomására hozni, hogy minél hatékonyabban meg tudják szilárdítani
közösen Konyár közbiztonságát. Átadja kapitány úrnak a szót.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Megköszöni az elismerést.
Továbbra is ugyanezt fogják tenni. Õ sem maradéktalanul elégedett a jelenlegi helyzettel,
mivel ez még nem az ideális állapot. Egyetért Polgármester úrral, a cél az, hogy nullára
csökkentsék a bûncselekmények számát. Ezt megígérni nem tudja, azt tudja megígérni, hogy
mindent megtesznek ennek érdekében. Amíg emberek lesznek a földön és lesznek szabályok,
addig mindig lesznek olyanok, akik megsértik a szabályokat. Nekik az a dolguk, hogy ezt
megelõzzék vagy felderítsék. Polgármester úr nagyon érzékeny a közbiztonság
szempontjából, elég sok bejelentést tesz, ami ügyszámnövekedést generált. A rendõrség csak
akkor tud jogszabályszerûen eljárni, legálisan, helyesen, ha van ügy. Akkor van eljárási
cselekmény, ha van eljárás. Akkor tudnak nyomozati cselekményeket végezni, ha van mibõl
dolgozzanak. A dicséret nemcsak õket érinti, hanem az önkormányzatot is, Polgármester urat
is, mezõõrt is, azokat a polgárõröket is, akik ebben kivették a részüket. Közös munka
eredménye. Az információkat el kell juttatni oda, ahol képesek feldolgozni, ez közbiztonság
tekintetében a rendõrkapitányság valamint a körzeti megbízottak. Ez egy után követõ
statisztika. Ami azt jelenti, hogy akkor kerül be a rendszerbe, amikor az ügyek lezárásra
kerültek. Attól függ, hogy mikor van lezárva, hogy az elkövetéshez képest 1 hónap vagy több
idõ, a statisztikában szerepelhetnek 2014. évi esetek is. A statisztika számára sokkal kevésbé
érthetõ, sokkal jobban esett, amit mondtak, hogy végig mernek-e menni az utcán, hogyan
érzik magukat a településükön. Ez a legfontosabb dolog. Amennyiben jól érzik magukat,
akkor õk is jól tették a dolgukat, ez irányba mennek tovább. A lopások száma csökken a
garázdaságok száma nõtt, ezt nemrég megválaszolta. A garázdaságok számában sok települési
kezdeményezésû intézkedésük volt. Ezek zömmel eredményesen zárultak. A 24 órás állandó
jelenléttel kapcsolatban háromféle települési besorolásuk létezik. A 24 órás jelenléttel ellátott
terület Berettyóújfalut valamint a nagy õrsöknek a székhelyét jelenti. Napi visszatérõ terület,
ahova napjában többször visszatérnek. Van egy többnaponta visszatérõ kategória. Konyár
települése a napi visszatérõ kategóriába van besorolva közbiztonsági helyzet tekintetében is.
Szakmailag nem indokolná, de az elvárások irányukba megfogalmazásra kerültek, amit
igyekeznek kiszolgálni. A 24 órás jelenléthez kapcsolódóan, önöknek van mezõõrsége,
polgárõrsége vannak olyan egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyeik, ilyenek lehetnek
vadászok, vadõrök, közterület-felügyelõk ez mind településfüggõ. Amennyiben ezeket
összeszervezik 24 órában lefedhetõ egy település. Ennek a szervezése, koordinálása az õ
feladatuk, mivel õk vannak abban a pozícióban, hogy tudják, hol milyen probléma lépett fel.
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Fontos, hogy az információ eljusson hozzájuk. Lehet közös szolgálatokat csinálni, amit a
kollegái rendszeresen végeznek. Késlekedésrõl nem tud, de utána néz és tájékoztatja
Polgármester urat, mivel õ eredményes fellépésrõl tud.

Vig Szilárd polgármester: Az idõközi fellépés elhúzódása okozott problémát.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Minden nyomozásnak van egy
taktikája. A nyomozást elõ kell készíteni, információ kérdése. Utána fog járni az esetnek és
tájékoztatja Polgármester urat. Tisztelettel megköszöni az önkormányzat támogatását.
Egyetértett azzal a önkormányzati kezdeményezéssel, hogy a település mindkét körzeti
megbízottja elismerésre került. Õ is meg van elégedve a szakmai tevékenységükkel.
Megköszöni a szót.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Kapitány úr válaszát. Annyival szeretné kiegészíteni a
mondandóját, hogy Kapitány úr és a rendõr urak is láthatják, hogy településük mindent
elkövet annak érdekében, hogy teljes körû rend legyen a településükön. A nyomravezetõi díjat
is bevezették, amire eddig egy esetben került sor. Bízik abban, hogy a nyomravezetõi díj
bevezetése a jövõben is segíti a rendõrség munkáját. Kérdése lenne a Kapitány úr és a
Rendõrurak felé. A kiskorú elkövetõk vonatkozásában van egy Béke utcai lakos, akik az
elmúlt idõben több kiilleszkedett magatartást tanúsítottak. Az említett családban több kiskorú
gyermek is van, akik közül az egyik gyermek idõs embereket is fenyegetett. Ezt az esetet
szeretné összekapcsolni azzal, amit Kapitány úr is említett, miszerint ha nincs jelentés nincs
ügy sem. A rendõrurak által hozzá eljuttatott információk szerint a kiskorú gyermekkel
szemben nem tettek bejelentést. Megkéri a képviselõ-testületi tagokat arra, hogy ösztönözzék
a lakosságot, hogy az ilyen eseteket jelentsék a rendõrség felé, hogy az ilyen garázdaságok
megszûnjenek. Megkéri a Rendõrkapitány urat és a Rendõrurakat, hogy ha kiskorú az
elkövetõ, azt minél hamarabb jelezzék a családsegítõ szolgálat felé. Tisztában van vele, hogy
megszüntetik az eljárást kiskorú elkövetõ esetében. A családsegítõnek kell ez esetben
intézkedni. A családsegítõ szolgálat embereihez a kérése az, hogy a felmerülõ problémát
szüntessék meg. Amennyiben a szülõ nem képes megnevelni a gyermekét, akkor nincs a
családban helye a gyermeknek. Olyan családban van helye a gyermeknek, ahol a megfelelõ
fejlõdést biztosítani tudják számára. Információi szerint december 31-i éjszakáján egy
detoxikálóban végzõdõ eset történt. 12 éves gyermekrõl volt szó ebben az esetben. A gyermek
alkoholmérgezést kapott. Februárban érkezett meg a jelentés a családsegítõhöz a rendõrség
részérõl. Szintén a Béke utcai lakos gyermekeivel összefüggésben a Temetõ utcán történt egy
lopásos eset. Információi szerint az egyik elkövetõ a Béke utcai lakos 8 éves gyermeke volt.
Errõl az esetrõl írásos anyag a rendõrség részérõl nem érkezett a családsegítõhöz. Kéri, hogy a
jelzéseket kiskorú elkövetõk vonatkozásában a családsegítõ szolgálatnak is jelezzék.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: A rendõrség a jelzõrendszeri
tagságával kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz. Külön hangsúlyt fektet a gyermek
kérdéskörre, hogy minél hamarabb történjenek meg ezek a jelzések. Az említett esetben a
gyermek Debrecenben részegedett le, vélhetõen ott intézkedtek. A debreceni
Rendõrkapitányságnak kellett volna a jelzést megtennie. A konkrét információkkal
kapcsolatban tud információt szolgáltatni az esetrõl.

Vig Szilárd polgármester: Biztos helyrõl származik az információja.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Vagy tesznek feljelentést vagy
nem. Ebben az esetben nem tanúskodásról van szó.
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Vig Szilárd polgármester: A sértett megtette a feljelentést, intézkedés is történt benne.
Tudomása szerint meg is lett állapítva, hogy ki az elkövetõ.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Nem biztos, hogy ezt képviselõ-
testületi ülésen kellene megvitatniuk.

Vig Szilárd polgármester: Helyesli. Ezért sem akarja megnevezni az informátorát.

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: A jelzõrendszeri
kötelezettségeiknek minden esetben eleget fognak tenni.

Vig Szilárd polgármester: Õ nem az a személy, aki egy bejelentés kapcsán nem vállalja a
nevét.

Major Imre képviselõ: Kapitány úr elmondta, hogy csak akkor tudnak intézkedni, ha van
bejelentés. Az ilyen eseteknek van másik oldala is. Ismer olyan feljelentgetõt, akinek az a
mániája, hogy sorra jelentgeti fel az embereket, a rendõrséget átverve ezzel. Az ilyen
esetekkel mit lehet kezdeni?

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Ilyen esetekben többféle
megoldás lehetséges. A Btk. és a szabálysértési törvény is szabályozza ezt a rendelkezést.
Valótlan bejelentés, hatóság félrevezetése, hamis vád, ezek a tényállások, ami alapján el lehet
az ilyen személyekkel szemben járni. Számtalan bejelentõt tud, nemcsak ezen a településen,
ahol minden nap naponta többször is dolgoztatták õket feleslegesen. Rengeteg energiát
vesznek el így tõlük. Nemcsak büntetõ és szabálysértési következménye lehet ezeknek a
valótlan bejelentéseknek, hanem anyagi is, mivel kártéríttetni fogják õket. Kiszámlázzák az
üzemidõ költséget, benzinköltséget, nyomozati órák költségét.

Vig Szilárd polgármester: A kiskorúak tekintetében kinek számláznak ki?

dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje: Ne feltétlen a kiskorúakról
beszéljenek, mivel a kiskorú többet takar, mint a gyermekkor vagy a fiatalkor. A
gyermekkorú fiatalokkal szemben törvényi kizáró ok áll fent, mivel 14 év alattiakat is lehet
büntetni bizonyos esetekben. A gyermekkorú nem büntethetõ. Családvédelmi intézkedéseket
lehet tenni.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Kapitány úr hozzászólását és válaszát. Van-e a
képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Annyival szeretné kiegészíteni az elmondottakat, hogy a
képviselõk részérõl is elhangzott az, hogy a közbiztonság a településen jelentõs mértékben
javult, amit el is ismertek. A körzeti megbízottaknak is köszönetet mondanak. Javasolja, hogy
a képviselõ-testület határozatában is rögzítse, mondjon köszöntet a Berettyóújfalui Rendõr-
fõkapitányságnak és a körzeti megbízottaknak, mivel nekik is szerepük volt abban, hogy a
településen a közbiztonság javult. Javasolja, hogy ezzel egészítsék ki a határozati javaslatot.

Vig Szilárd polgármester: Szeretné megköszönni Szabó István úrnak az egykori derecskei
Rendõrõrs Parancsnok úrnak a 2015. évi munkáját. A 2015. évben az õ munkája is hozzájárult
ahhoz, hogy mindannyiuk számára megelégedettséget sugárzó adatok kerültek eléjük. A
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rendõri munkavégzés olyan hatékonyan folyt, amivel elégedettek. Megkéri Rendõrfõkapitány
urat, hogy közvetítse Szabó István úrnak a köszönetüket, hogy hatékony és áldozatkész
munkájával segített és rendkívül együttmûködõ volt vele és a településen élõkkel szemben is.
Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

56/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja Dr.
Tóth Ferenc rendõr alezredes, a Berettyóújfalui
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ Konyár Község
közbiztonságáról szóló 2015. évre vonatkozó tájékoztatóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság
vezetõjének, Vadász István Derecskei Rendõrõrs parancsnokának valamint a helyi körzeti
megbízottaknak a részvételt.

/dr. Tóth Ferenc Berettyóújfalui Rendõrkapitányság vezetõje, Vadász István Derecskei
Rendõrõs parancsnoka, Szémán László körzeti megbízott, valamint Pálfi Lajos körzeti
megbízott elhagyják a termet./

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Az éves belsõ ellenõrzési jelentés megtárgyalása

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Nagy Tünde asszonyt belsõ ellenõrzési szakembert
köreikben. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. évre elfogadott
munkatervében az áprilisi rendes ülésre betervezte az éves belsõ ellenõrzési jelentés
megtárgyalását.
A belsõ ellenõrzési jelentést az East-Audit Zrt. Igazságügyi Adó- Járulék és Könyvszakértõ
Tanácsadó Zártkörûen mûködõ Részvénytársaság munkatársa ismerteti.
Tisztelt képviselõ-testületi tagok megkapták az éves ellenõrzési jelentést, amelyet még Dr.
Szabolcsi László jegyzõúr számára küldtek meg. Megkéri Nagy Tünde asszonyt, hogy
tájékoztassa a képviselõ-testületet.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
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Nagy Tünde East- Audit Zrt. belsõ ellenõr: Üdvözli a képviselõ-testületet. Tájékoztatja a
képviselõ-testületet, hogy egy módszertani útmutató alapján készülõ éves jelentés, vannak
olyan elemei, amelyeket muszáj betartani. A költségvetési szférában elõírás, hogy a belsõ
ellenõrzésrõl beszámoló készüljön. A beszámolás 3 részre tagolódik. Az elsõ rész a belsõ
ellenõrzésrõl nyújt tájékoztatást, a második rész a belsõkontroll rendszerrõl ad tájékoztatást, a
harmadik rész a megállapításoknak, az intézkedési terveinek a végrehajtásáról nyújt
tájékoztatást. Konyár községnél hiányolta a belsõ kontroll rendszerének a kiépítettségét. Ezzel
kapcsolatban a jegyzõ úrral már beszélt. Törvényi elõírás kötelezõvé teszi a belsõ
kontrollrendszer létrehozását, amely a jegyzõ hatáskörébe helyezi ennek a kiépítését.
Valószínûnek tartja, hogy ennek a hiányossága volt az, hogy kiemelt jelentõségû
megállapítást tettek, amennyiben a civil szervezeteknek juttatott támogatások menete nem
volt teljesen leszabályozva az önkormányzatnál. Ezzel kapcsolatban a jegyzõ úr tett
intézkedéseket. Bizonyos esetekben ezek már kiszûrésre kerülnek. Nem volt meg az a kontroll
a pénzügyi beszámolásnál, hogy a felhasználás valóban támogatás céljára történt illetve ennek
a pontos elszámolási összeggel történõ elszámoltatása. Ez az év másik jegyzõ irányítása alatt
fog történni. Úgy gondolja, célszerû lenne visszatérni az utóellenõrzésére egy-két éven belül,
amikor is megnézik, hogy ezek most hogy történnek. Az egyéb problémák, amelyek a
dokumentálást tekintve történtek, nem voltak kiemelt jelentõségûek, ezért is minõsítették
átlagos jelentõségûnek. A beszámolóval kapcsolatban van-e a képviselõ-testületnek kérdése,
véleménye?

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

Nagy Károlyné képviselõ: A vizsgálat által megállapított hiányosságokat feltétlenül a
pótolják. Mindez a jegyzõasszony kötelessége lesz. Mindannyian tudják, hogy mi volt az
elõzõ évben egyik jegyzõ jött, a másik ment. Sajnos nem megfelelõen végezték a munkájukat
minden területen. Remélik, hogy a megállapított hiányosságokat ki tudják küszöbölni az
intézkedésekkel.

Nagy Tünde East- Audit Zrt. belsõ ellenõr: Elég nagy felelõssége van a jegyzõnek, mivel
mindent a jegyzõ hatáskörébe helyeznek a törvények. Többek között ezeknek a rendszereknek
a kialakítását is. Tisztában van vele, hogy amikor egy önkormányzat kikerül egy
körjegyzõségbõl, új jegyzõ kerül a hivatalba meg kell ismerkednie a hivatallal, ki kell
alakítania a saját rendszerét. Minden embernek más a munkamódszere, munkastílusa. Emiatt
elnézõbben is lehet kezelni ezeket a dolgokat. A belsõ ellenõrzés azért is hasznos, hogy a
hiányosságokat feltárják. A belsõ ellenõrzés nem szankcionál, hanem megállapítást tesz.
Amennyiben a jegyzõ vagy az önkormányzat úgy gondolja, hogy az adott megállapítással
érdemes foglalkozni és megteszi rá az intézkedését, egyre kisebb felületet hagy az
önkormányzat és a hivatal életében, amely egyéb ellenõrzés és feltárásra adna okot. Gondol itt
arra, hogy mint önkormányzat ki vannak téve annak, hogy a projekt kapcsán a közremûködõ
szervezetek ellenõrzik, amennyiben könyvvizsgáló ellenõrzésére kötelezett a könyvvizsgáló is
ellenõrzi a projektet. Több olyan külsõ ellenõrzés is van, amelynek a megállapításai anyagi
forrást is igényelhetnek, mert szankciókkal járnak. Emiatt gondolja azt, hogy a belsõ
ellenõrzés területén olyan vizsgálatokat kellene elvégezni, amely aktuálisan a legfontosabb. A
jegyzõasszony tudja majd megmondani, hogy melyek azok a területek, amelyeket érdemes
belsõ ellenõrzés alá vonni és annak megállapításai segítik a munkáját. A belsõ ellenõrzés arra
irányul, hogy segítsék az önkormányzat és a hivatal munkáját.
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Vig Szilárd polgármester: Megköszöni az észrevételt. Van-e a képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Néhány hónappal ezelõtt az East-Audit Kft. küldött egy szerzõdés
mintát a belsõ ellenõrzési vezetés tevékenységeire. Mivel egészítené ki a meglévõ szerzõdést?
Mi a különbség a két szerzõdés között?

Nagy Tünde East- Audit Zrt. belsõ ellenõr: Tavaly egy évre kötöttek szerzõdést belsõ
ellenõrzési feladatok ellátására. A belsõ ellenõrzési szerzõdés csak a feladat ellátására
vonatkozott. Emiatt volt a tavalyi évben két szerzõdésük, mivel az East-Audit megnyerte a
pályázatot ezáltal a feladat ellátást megkapta. A belsõ ellenõrzésnek van egy olyan belsõ
eljárásrendje, hogy belsõ ellenõrzési vezetõt is ki kell jelölni. A tavalyi évben polgármester
úrral és az akkori jegyzõvel beszélt, hogy õk hajlandóak olyan feladatokat is ellátni, ami egy
belsõ ellenõrzési vezetõnek a feladata. Többek között megszervezni a munkát, megcsinálni a
munkaprogramot, összeállítani a jelentést végigkövetni egészen addig, amíg jóvá nem tudják
hagyni, észrevételre reagálni, visszaküldött-elfogadott jelentést véglegesíteni illetve az éves
jelentéssel zárják az évet. Ezek a plusz munkák azok, amelyeket a belsõ ellenõrzési vezetõnek
a feladata elvégezni.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Megköszöni a választ.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

57/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja az
East-Audit által elkészített Konyár Község Önkormányzat
mûködésére vonatkozó 2015. évi belsõ ellenõrzési jelentést.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Nagy Tünde East-Audit Zrt. belsõ ellenõrének a
részvételt.

/Nagy Tünde East-audit belsõ ellenõr elhagyja a termet./
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3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Vig Szilárd polgármester: A tisztelt képviselõ-testületi tagok megkapták a zárszámadást. Ezt a
napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti
Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvitatta Konyár Község Önkormányzat
zárszámadási rendelettervezetét. Elõzetesen egyeztettek a Go-Tax Kft. képviselõjével.
Kiderült, hogy a zárszámadás nem végeleges. A 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban szereplõ
kötelezettségének tesz eleget a Polgármester ezzel az elõterjesztéssel. A Bizottság úgy
döntött, hogy tudomásulvételre ajánlja a képviselõ-testület részére a zárszámadást, tehát nem
elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Ugyanezt a napirendi pontot
megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Nagy Károlyné
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Nagy Károlyné képviselõ: Megállapítható a számszaki adatokból, hogy 19.000.000 Ft
tartalékkal, pénzmaradvánnyal zártak. Eredményes gazdálkodás volt. A takarékosságot
mindig a szeme elõtt tartotta a képviselõ-testület. Reméli, hogy ebben az évben is hasonlóan
fog a képviselõ-testület dönteni. A bizottság tudomásul vételre ajánlja a Képviselõ-
testületnek.

Vig Szilárd polgármester: A legközelebbi képviselõ-testületi ülésig nem fog változni a
megállapított hitelállomány, ami 2015. december 31-ig 0 Ft volt. Azóta sem történt
kezességvállalás és nem is szándékoznak ilyet vállalni. Külföldi hitelezõk felé
adósságállomány nem volt. Növekedés következett be a pénzeszközök tekintetében, ebben
sem lesz változás ennek év végi állománya 70.000.000 Ft volt. Képviselõ asszony említette a
szabad pénzmaradvány tekintetében a 19.000.000 Ft-ot. Ez változatlanul meglesz május
végén is.

Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

58/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete tudomásul veszi a
2015. évi zárszámadásról szóló tájékoztatást.
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Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi iparûzési adóról
szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. március
31-i ülésén Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos iparûzési adófizetés alóli mentességére irányuló
kérelmét támogatta. Ennek következtében válik szükségessé a 29/2013. (X.11.) helyi
iparûzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Az önkormányzati rendelet 1.§-a kerül módosításra, amely azt tartalmazza, hogy az adóévi
mérték 1,8 %. A 2. § rendelkezik arról, hogy az iparûzési adó alól az önkormányzatok
20.000.000 Ft-ot meg nem haladó iparûzési adóalappal rendelkezõ háziorvosi vállalkozó
számára adómentességet állapít meg. Ez a rendelkezés a 2. § szerint 2016. január 1-jén lép
hatályba. A rendelet hatálybalépésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Ezt a napirendi pontot megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság
elnökét, Nagy Károlyné képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy-és Közrendi Bizottság az elõterjesztési anyag alapján
javasolja elfogadásra a háziorvos adómentességét a képviselõ-testület felé.

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

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

9/2016. (IV.29) 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
szóló1990. évi C. törvény 39/C § (1)- (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
következõ rendeletet alkotja:

1. §

A 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

(1) Az állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó évi mértéke 1,8 %.

(2) Az iparûzési adó alól az önkormányzat a 20 millió forintot meg nem haladó iparûzési
adóalappal rendelkezõ háziorvos vállalkozó számára adómentességet állapít meg.

2. §

(1) A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

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

Konyár, 2016. április 25.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. április 29.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Tiszamenti Regionális Zrt-bõl való kiválás

Vig Szilárd polgrámester: Az elmúlt hetekben többször is szó esett arról, hogy a jelenleg
Konyár község közigazgatási területén mûködõ víziközmû szolgáltatást végzõ Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. szolgáltatásában a magas színvonalú szolgáltatást érinti, ezzel
kapcsolatban kifogásai vannak a lakosoknak. A képviselõ-testület tagjai felé érkezõ panaszok
erõsítik azt, amit többen is tapasztalhattak, hogy az a fajta magas színvonalú szolgáltatás, amit
a TRV vállalt a bérletüzemeltetési szerzõdésbe. Ezt szóvá tette Hajdú Gábor vezérigazgató
úrnak január 20-án címzett levelében. A levelet a képviselõ-testületi tagok is megkapták. A
levélben a jelentkezõ problémák megfogalmazásra kerültek. A jó minõségû, megbízható
szolgáltatást nyújtás elvárása mellett a számlázással kapcsolatos lakossági panaszok is
felsorolhatóak a TRV hiányosságai mellett. Sok lakos számára nem jutatták el egy év
távlatából sem a számlákat. Ez egy komoly szándékú cég számára megengedhetetlen, hogy
hosszú hónapokon keresztül ne történjen meg a számlázás a lakosok felé. Mindezek mellett a
lassú körülményes intézkedés, amit az anyag- és eszközhiány is eredményez. Mindez a
zavartalan mûködést is megakadályozza. Az üzemzavar esetén beálló problémák azonnali
kezelését megakadályozza az említett anyag és eszközhiány. Szakmailag teljesen felkészült
lenne a minõségi szolgáltatás végzésére a TRV, amit nem tapasztalnak. Az elmúlt 15 hónap
tapasztalata az, hogy azon jellegû ígéretek, amit a TRV vezetõsége a minõségi és mennyiségi
szolgáltatás elvárható szintjével kapcsolatban a szerzõdéskötés elõtt tett, az elmaradt.
Önkormányzatuk elégedetlen a szolgáltató tevékenységével. Holnapi napig van rá
lehetõségük, hogy a bérletüzemeltetési szerzõdést 2016. december 31. napjáig felbontja 8
hónapos felmondási idõvel. Amennyiben a képviselõ-testület úgy dönt, hogy megszüntetik a
TRV-vel a bérletüzemeltetési szerzõdés és párhuzamosan a Debreceni Vízmûvek Zrt-vel
megállapodjanak és községük számára elõnyös szerzõdést kössenek. A környékbeli 10-12
település is most dönt a bérletüzemeltetési szerzõdés felmondásáról. Holnap reggel a
felmondásukat benyújtja a debreceni TRV igazgatóságon.
Ezt a napirendi pontot megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság
elnökét, Nagy Károlyné képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy-és Közrendi Bizottság a kiválással kapcsolatban korábbi
képviselõ-testületi üléseken már volt szó. A polgármester úr levele alapján, amit
vezérigazgató úrnak is elküldött, valamint a tájékoztatás alapján javasolja a képviselõ-
testületnek a kiválást 2017. január 1-tõl.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
A tájékoztatás szerint nem kíván a Debreceni Vízmûvek Zrt. a TRV által számlázott díjon
emelni. A képviselõ-testületi döntéshez csatolva lesz a jegyzõasszony által megfogalmazott
felmondás is.

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
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Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

59/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött,
hogy a Tiszamenti Regionális Vízmû Zrt-vel kötött Üzemeltetési
szerzõdést felbontja a nem minõségi szolgáltatás nyújtása okán.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse
a Tiszamenti Regionális Vízmû Zrt-t a döntésrõl.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Csádi Gyula 4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos ingatlanvásárlási ügye

60/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133
Konyár belterület 1154. hrsz-ú, a valóságban a Szabadság utca 26.
szám alatt lévõ 1803 nm területû ingatlant eladja Csádi Gyula
4133 Konyár, Sóstói út 22. szám alatti lakos részére 100.000 Ft
vételárért.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerzõdés megkötésére.

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

Tárgy: A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás részére vagyoni
hozzájárulás

61/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Debreceni
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodása alapján biztosítja a 100.000.- Ft vagyoni
hozzájárulást.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016.
évi költségvetés terhére biztosítsa a hozzájárulást.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

8. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyár településen lévõ kóbor ebek befogása

Vig Szilárd polgármester: Az Egyesület számára felvázolták a kommunális adómentességet,
valamint szabjon meg egy árat, amit havonta fizetne az önkormányzat. Õ éves támogatásra
gondolt. A képviselõ-testületi tagok számára kiküldött elõterjesztési anyagban olvasható,
hogy Az Egyesület havi 35.000.- forintért vállalja a kóbor kutyák befogását, valamint
egyszeri, 60.000.- forintos díjat kérnek transzponder, valamint védõháló vásárlására. Ezt a
napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti
Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést és javasolja a
képviselõ-testület részére a határozati javaslat elfogadását.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Reméli, hogy megoldódnak a településen a kóbor ebbel
kapcsolatos problémák. Meglátják, hogy hogyan fog mûködni az Egyesület, amennyiben nem
válik be, felbontják a szerzõdést vagy nem fizetik ki a havidíjat. Próbálják meg, mert ez
mindenkinek az érdekét szolgálja.
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Vig Szilárd polgármester: Az együttmûködési megállapodásba azt kell rögzíteni, hogy
indoklás nélkül, bármikor mindkét fél részérõl felmondható a szerzõdés.

Fehér Károlyné alpolgármester: Támogatásként adják a díjat vagy szolgáltatásként veszik
igénybe?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Szolgáltatásként. Külön együttmûködési megállapodást kötnének
velük a kóbor kutya kérdésre vonatkozóan.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az Egyesület szolgáltatni fog a részükre?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

Fehér Károlyné alpolgármester: A szóban forgó összeg ez esetben nem támogatásként lesz
számukra biztosítva, hanem számlát fog kapni az elvégzett szolgáltatás után.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Lukács Péter azt mondta, hogy ami szerzõdés szabályozza a
viszonyukat az Egyesülettel, az tartalmazza a veszélyes állatok befogását. Mindezt
kiterjesztették a kóbor ebekre is. Olyan címen nem lehetne ezt a támogatást adni, mint civil
szervezetként eddig is támogatták évi 150.000 Ft-tal ezt az Egyesületet. Több támogatást
kapjanak a plusz szolgáltatás nyújtása miatt.

Erdõháti Béla képviselõ: El tud számolni majd annyi támogatással? Be tud nyújtani annyi
költségszámlát?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nekik a 150.000 Ft-ról is el kell számolniuk?

Erdõháti Béla képviselõ: Igen. Meg kellene kérdezni, hogy hogyan gondolják?

Vig Szilárd polgármester: Kiszámolnák 12 hónapra a támogatás összegét vagy havi támogatás
formájában nyújtsák ezt az összeget?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Negyedévente kérték.

Vig Szilárd polgármester: Negyedévi támogatás formájában biztosítják az Egyesület számára
az összeget.

Fehér Károlyné alpolgármester: Emiatt kellene tisztázni, hogy támogatásról vagy
szolgáltatásról van-e szó.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A képviselõ-testülettõl csak a hozzájárulás kell, hogy hozzájárulnak-e
ahhoz, hogy ezt a kardinális kérdést egy másik szervezet oldja meg a számukra.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
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Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen 1 tartózkodott szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

62/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata számára a kóbor állatok
befogását teljeskörû felelõsségének tudatában a Hajdú Speciális
Kutató-mentõ Egyesület látja el.

Ennek ellenértékét a Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetésbe
beépíti.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

9. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyár, Kossuth u. 26. szám alatti közkifolyó megszüntetése

Vig Szilárd polgármester: Konyár település utcáin jelenleg 13 db közkifolyó mûködik.
Ezekbõl csupán 1 db van vízmérõórával ellátva. A szolgáltató évente átalánydíjat állapít meg
a közkifolyók vonatkozásában, ami havonta 10 m3 közkifolyónként. Mindez jelentõsen
megterheli az Önkormányzat költségvetését. Rozgonyi Attila úrral valamint Kálmánné Nagy
Mária megbízott igazgatóasszonnyal múlthéten személyesen beszélt. Arról tájékoztatták, hogy
egy 6 fõs családnál a napi 30 liter/fõ vizet használ fel így számolták ki a havi 10 m3-t
közkifolyónként. Önkormányzatuk 700.000 Ft-os számlát kapott 13 közkifolyó
vonatkozásában. Rozgonyi úrral megegyeztek abban, hogy a 13 közkifolyóból 6 közkifolyó
esetében küldik meg a számlát, mivel a többi közkifolyót nem használták a településen, ennek
köszönhetõen megfelezõdik a számlán szereplõ összeg. Lehetõségük van arra, hogy a vízmérõ
órával fel nem szerelt közkifolyókat lezárják. Törvényi elõírás, hogy az Önkormányzatnak
biztosítania kell a vezetékes víz elérését 150 méteres körzetben azon háztartások számára,
akik nem rendelkeznek vízbekötéssel. Azokat a lakosokat, akik önhibájukon kívül kerültek
olyan helyzetbe, hogy a közkifolyót kell igénybe venniük, tájékoztatják, hogy a kút
megszüntetésre kerül. Tudomása szerint korábban úgy volt, hogy a vízmû számlázta tovább
azon lakosoknak a számlát, akik a közkutakat vették igénybe. A probléma az ebben az
esetben, hogy a szolgáltató tehette meg a számlázást, az önkormányzat pedig nem végez
szolgáltatást. Két okból is megfontolásra érdemes, hogy a közkifolyókat mérõórával lássák el.
Jelenleg egy 6 fõs családnál 30 liter vízzel számolnak, ami reális. Szolgáltató váltás lesz a
TRV Zrt. esetében. A közfoglalkoztatottakkal valósítanák meg az akna létesítését.
Szakembert kért a TRV-tõl, hogy a szabályoknak megfelelõ kisebb aknát létesítsenek, ebben
az esetben csak a vízmérõ óra díját kellene kifizetni, amelynek összege bruttó 27.000
Ft/mérõóra. El kell dönteniük, hogy a TRV-vel folytassák a vízóramérõk felszerelését.
Kossuth utca 26. szám alatti ingatlan elõtt lévõ közkifolyó ideiglenes megszüntetésre
kerüljön, errõl kellene határozniuk. Mivel ott 150 méteres körzetben a szakember
tájékoztatása nem használják a közkifolyót. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi
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Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság
véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést és javasolja a
képviselõ-testület részére a határozati javaslat elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

63/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete gondoskodik
arról, hogy a Kossuth u. 26. szám alatt lévõ közkifolyó
ideiglenesen megszüntetésre kerüljön.

A munkálathoz szükséges költséget, 20.000.- Ft-ot a 2016. évi
költségvetésben betervezett „egyéb szakmai szolgáltatások”
fedezi.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

10. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
igazgatójának magasabb vezetõi megbízása
Vig Szilárd polgármester: Köles Krisztina Tankerületi Igazgató Asszony tájékoztatása szerint
a KLIK Derecskei Tankerületének fenntartásában álló Derecskei Bocskai István Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatójának magasabb vezetõi megbízása 2016. július
31-én lejár. A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
magasabb vezetõi beosztásának ellátására a benyújtási határidõre egy pályázó, – az iskola
jelenlegi vezetõje – Pálóczi Gábor nyújtotta be pályázatát. A véleményezési joggal
rendelkezõknek az intézményvezetõi pályázattal összefüggésben abban kéri a Tankerület az
Önkormányzat véleményét, hogy támogatja-e a pályázó vezetõi megbízását, valamint a
pályázó által benyújtott vezetési programot. A tisztelt képviselõ-testületi tagok
megismerhették Pálóczi Gábor pályázati anyagát. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a
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Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major Imre
képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megvitatta a napirendi
ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot. Tekintettel arra, hogy Pálóczi Gábor úr egyedül
pályázott, más lehetõsége nincs a Bizottságnak, minthogy támogassa ezt a pályázatot. A
konyári iskolára vonatkozóan talált pár érdekes információt az elõterjesztési anyagban.

Vig Szilárd polgármester: Más lehetõségük az, hogy nem javasolják, mivel a személyével
kapcsolatban lenne kifogásuk.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem ismerik a pályázó munkáját.

Király Imre képviselõ: Magáról a személyrõl szól a pályázat, nem a statisztikáról.

Vig Szilárd polgármester: Kinyilatkoztathatja a képviselõ-testület azon szándékát, hogy nem
támogatja Pálóczi Gábor pályázatát.

Nagy Károlyné képviselõ: A pedagógusok dolgoznak együtt Pálóczi Gábor úrral, így nekik is
dönteniük kell.

Erdõháti Béla képviselõ: Nincs más választásuk, mint hogy tudomásul vegyék.

Vig Szilárd polgármester: A legfõbb problémája az, hogy az oktatási rendszer megengedte,
hogy önálló iskolájuknak, nincs önálló igazgatója. A derecskei iskolaigazgató a településükön
lévõ tagintézmény feletti vezetést is gyakorolja. Ezzel kapcsolatban nem tudnak lépéseket
tenni.

Erdõháti Béla képviselõ: Az oktatási rendszer struktúrája ebbõl adódik, ezt el kell fogadniuk,
mivel az önkormányzat nem tudta fenntartani az iskolát, mivel a normatíva 60 %-a fedezte az
iskola fenntartását. A képviselõ-testület 2007-ben rákényszerült arra, hogy az iskolát állami
fenntartásba adja át.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen 1 tartózkodott szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

64/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja
Pálóczi Gábor a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és
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Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõi álláshelyére
benyújtott pályázatát, valamint támogatja Pálóczi Gábor vezetési
programját.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy
közölje a Képviselõ-testület döntését a Derecskei Tankerület
irányába.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

11. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Csatornamû Víziközmû Társulat megszüntetése

Vig Szilárd polgármester: Konyár településen való szennyvízberuházás miatt 2012. július 19.
napján víziközmû társulat lett alapítva. A társulat elsõsorban azért jött létre, hogy a
szennyvízzel kapcsolatos pályázathoz szükséges önerõt a település lakosainak részérõl
biztosítsa.
A víziközmû társulat létrehozása óta a településen többször sikertelenül bonyolódtak le a
szennyvizes pályázatok, a nem egyértelmû helyzetre való tekintettel nem lett megszüntetve a
társulat, hiszen nem vált bizonyossá a tény, hogy nem szükséges a megvalósításhoz Konyár
község önereje (vagyis vissza lehet fizetni a lakosoknak a befizetéseket) vagy ha bizonyossá
is vált, akkor a beruházások váltak sikertelenné.
Az éppen aktuális KEHOP-2.2.2-15-2016-00050 kódú pályázat, melynek lebonyolításában a
munka oroszlánrészét a Nemzeti Fejlesztési Programiroda vállalta magára, arról tájékoztatta
Konyár Község Önkormányzatát, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú. A beruházás
költségének 90%-át az Európai Unió, 10 %-át a magyar állam biztosítja. Konyár
önerõmentességrõl a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II.29.) Kormányhatározat is tanúságot tesz.
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda nyilatkozatot is kibocsátott arról, hogy Konyárnak nem
kell önerõt fizetnie. Önkormányzatuk februárban lenyilatkozta, hogy a település lakosai
valamint önkormányzatuk képtelenek a projekthez szükséges önerõ biztosítására. Mára
nyilvánvalóvá vált, hogy önkormányzatuk nem kell, hogy önerõt biztosítson a projekthez.
Mindez azt eredményezi, hogy nincs szükség a Víziközmû Társulat fenntartására. Ennek
nyomán visszafizetnék a lakosok befizetéseit. Az önkormányzat a jelenlegi határozattal
magára vállalja azt, hogy a bank és egyéb járulékos költségek megtérítésérõl gondoskodna. A
lakosok által befizetett pénzt teljes egészében megkapnák, így nem károsodnának. Ezt a
napirendi pontot megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét,
Nagy Károlyné képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: A Bizottság támogatja a Társulat megszüntetését és hogy a banki
és egyéb járulékos költség megtérítését az önkormányzat vállalja magára. Nem a lakosokat
terheli a felelõsség. Elég rossz lenne a megítélésük abban az esetben, ha a lakosok nem
kapnák meg azt az összeget, amit erre a célra befizettek, hanem még egyéb banki költségeket
is felszámolnának. Nem tudhatják még a pontos összeget, csak az összeg ismeretében tudnak
végleges döntést hozni. A tartalékból egy bizonyos összeget tegyenek félre erre a célra.
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Vig Szilárd polgármester: Képviselõasszony említette, hogy nem a lakosok a hibásak ebben a
helyzetben. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat sem hibás. Átadja a szót a Víziközmû
Társulat elnökének, hogy tegye meg észrevételét.

Fehér Károlyné alpolgármester: 2012-2013. évben meg kellett volna szüntetniük a Társulatot.
Örüljenek, hogy eddig bírsággal nem sújtották õket. Többször volt a Vízmû Zrt.nél
Debrecenben, ahol felvilágosítást kapott arról, hogy mi lett volna a Víziközmû Társulatnak a
célja. Sok mindent kell pótolniuk, mivel bár a Társulat papíron létezett de egyéb más
szolgáltatási kötelezettségeit nem teljesítette. Amikor legutóbb megkeresték arról kértek
információt, hogy 2015-ben mennyi volt a befizetés. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy
nem történt a tavalyi évben befizetés. Kérdezték, hogy a lakástakarék pénztárhoz mennyi
befizetés érkezett, errõl információt nem tudott adni. Erre azt a választ kapta, hogy nem
képviseli megfelelõen a Társulatot. Elmondta, hogy a Társulatot hagyatékba kapták.
Megkeresik azt a legrövidebb utat, amikor meg lehetne szüntetni a Társulatot. Mivel
Jegyzõasszony és Polgármester úr is utána járt annak, hogy nem kell önerõt biztosítaniuk,
emiatt kérték, hogy képviselõ-testület elé vigyék és megszüntessék a Társulatot, mielõtt
bármilyen szankcióval sújtaná õket a Belügyminisztérium. Az alapszabály azt mondja, hogy
akkor fognak végelszámolni a tagokkal, amikor a Víziközmû Társulatot a Cégbíróság
felszámolja, tehát kimondja azt, hogy végelszámolással teljesen megszûnt. A megszûnés
napját, ami hosszadalmas folyamat kb 5-6 hónap, akkor fogják kimondani, hogy
végelszámolással fog megszûnni. Akkor fog kiderülni az összes befizetett összeg, kinek
mennyivel tartozik a Társulat, valamint a járulékos költség összegét is ekkor mondják meg.
Amikor kimondja a Cégbíróság, hogy a Társulat végelszámolással megszûnik, utána történhet
meg a kifizetés is, valamint, hogy a Társulat kiadja azt a nyilatkozatot, hogy a lakosok
lakástakarék pénztárba fizetett pénze szabad felhasználásúvá válthat.

Nagy Károlyné képviselõ: A lakástakarék pénztárba fizetett összeget csak lakásfelújításra
lehet felhasználni.

Major Imre képviselõ: Ha valaki akarja fizetheti tovább is.

Vig Szilárd polgármester: Arról kell dönteniük, hogy a befizetéseket visszakapják-e a
lakosok. A megszüntetésrõl a Víziközmû Társulat tagjai döntenek.

Fehér Károlyné alpolgármester Össze fogja hívni a Víziközmû Társulat 7 delegált tagját, hogy
állapodjanak meg, hogy végelszámolással megszüntetik a Társulatot. Majd elindítják maguk
ellen a végelszámolást.

Nagy Károlyné képviselõ: Amikor megnyerték a 100 %-os önerõt, akkor kérte az elõzõ
választási ciklusban, hogy szüntessék meg a Társulatot. Nem engedélyezték, mivel tartottak
attól, hogy ha nem lesz elég a pénz, akkor a lakosoktól kell elvenni azt.

Vig Szilárd polgármester: Az elõzõ vezetés felel a jelenlegi helyzetért, de rájuk vár a kialakult
helyzet megoldása.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

http://www.pdfdesk.com


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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

65/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
konyári lakosok a víziközmû társulatba való befizetéseiket maradéktalanul
visszakapják, ezért az Önkormányzat magára vállalja a banki és egyéb
járulékos költségek megtérítését.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

12. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár településen élõ 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplõ házaspárok
köszöntése

Vig Szilárd polgármester: Elnézést kér mindazon lakosoktól, akik az elmúlt évben ünnepelték
az 50. és 60. házassági évfordulójukat. Õket visszamenõleg is szeretné köszönteni, ehhez kéri
a képviselõ-testületi tagok segítségét. 2014. év óta ezen házaspárok még nem lettek
köszöntve, a Polgármesteri Hivatal ügyintézõjének tájékoztatása szerint 10 házaspár
ünnepelte házassági évfordulóját az elmúlt idõszakban. A házaspárokat 10.000.- Ft értékû
ajándékcsomaggal lepné meg az Önkormányzat. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a
Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti Béla képviselõt, hogy mondja el a
bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést és javasolja a
Képviselõ-testület részére a határozati javaslat elfogadását.

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

Király Imre képviselõ: Az összegen emelhetnének.

Vig Szilárd polgármester: Mennyi összegre gondol?

Király Imre képviselõ: 15.000 Ft.

Erdõháti Béla képviselõ: Milyen ajándékra gondoltak?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ajándékkosárra.

Erdõháti Béla képviselõ: Virágot is vásárolnak mellé?
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Hogy volt a szokás korábban?

Erdõháti Béla képviselõ: Virág és ajándékkosár.

Vig Szilárd polgármester: Ki ért egyet a 15.000 Ft-al?

Fehér Károlyné alpolgármester: Korábban õk is gondolkoztak jegyzõasszonnyal, hogy 10.000
Ft vagy 15.000 Ft legyen a megfelelõ összeg.

Erdõháti Béla képviselõ: Támogatja az erre a célra fordított 15.000 Ft-os összeget.

Major Imre képviselõ: Ünnepséget fognak tartani?

Vig Szilárd polgármester: Nem. Személyesen adja át az ajándékkosarat.

Nagy Károlyné képviselõ: Nédics István polgármestersége alatt meghívták a házaspárokat,
köszöntötték õket, mûsorral kedveskedtek nekik, majd megkapták az ajándékkosarat és egy
csokor virágot.

Vig Szilárd polgármester: Milyen összegben határozzák meg az ajándékcsomag összegét?

Erdõháti Béla képviselõ: 15.000 Ft-ot javasol.

Nagy Károlyné képviselõ: Egyetért.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

66/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatja,
hogy az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplõ konyári
lakosokat az Önkormányzat 15.000.- Ft értékû ajándékcsomagban
részesítse.

Az ajándékcsomagok költségét a 2015. évi pénzmaradványból
fedezi az Önkormányzat.

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

Tárgy: Konyár település rekultivált szeméttelepének ügye

Vig Szilárd polgármester: A temetõ mögötti egykori homokbánya területérõl van szó. Konyár
település rekultivált szeméttelepére a mai napig hordanak a lakosok hulladékot. A hulladék
nagy része lombhulladék, másik része háztartási hulladék és egyéb hulladék. Az
Önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy a terület megtisztításra kerüljön. A korábbi
gyakorlatnak megfelelõen a lombhulladékot a szeméttelep mögötti gödörbe mezõgazdasági
gép segítségével „bedúratja”, a többi hulladék elszállításáról pedig gondoskodik. A rekultivált
szeméttelep tisztántartásáról közegészségügyi, valamint természetvédelmi elõírások
rendelkeznek. Képviselõasszony említette, hogy a közmunkások felügyeljék, hogy az
emberek ne hordják oda a szemetet. A probléma ezzel kapcsolatban az, hogy napi 24 órás
jelenlétet igényelne, valamint hétvégén is ott kellene lennie valakinek. Nincs anyagi
kapacitása az önkormányzatnak arra, hogy a terület állandó lezárás alatt legyen. Táblát
helyeznek ki, amely szerint tilos lerakni háztartási hulladékot. Lombhulladékot is tilos
kihelyezni.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Korábban kötelezõ volt bejelenteni, késõbb ellenõrizték, hogy
valóban azt vitte-e ki, amit állított. Amikor ellenõriztek földrész számlatömböket találtak,
tehát nem konyári ember vitte ki a szemetét, hanem más településrõl hozták. Hogy ne kelljen
az AKSD-hez vinnie, ide hozta át a szemetét az adott személy. Marosi Károly ment ki, õ talált
számlatömböt, nem tudja ennek lett-e következménye, mivel ez még az elõzõ ciklusban
történt.

Vig Szilárd polgármester: Könnyebb megoldás, ha van bizonyíték. Amennyiben a
szabálysértésrõl bárkinek tudomása van értesíteni kell a megfelelõ hatóságot. A táblát
természetesen kihelyezik, hogy tilos odaszállítani bármilyen fajtájú hulladékot. Ezt a
napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti
Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

Erdõháti Béla képviselõ: Mielõtt a Bizottság álláspontját ismertetné néhány hozzászólást
tenne a napirendi pontra vonatkozóan. A helyben szokásos módon kellene meghirdetniük,
hogy a régi homokbánya területre a lakosok ne hordjanak ki szemetet, sem lombhulladékot.
Jól látható módon kellene kitáblázni. Csináljanak egy 2x3 vagy 3x3-as méretû táblát, arra
írják ki, hogy a szemét lerakása tilos és hogy milyen szankciót von maga utána, ha valakit
rajtakapnak, hogy a szemetet vagy a lombhulladékot erre a területre rakja. Az elmondottakat
javasolja.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem rekultivált szemétteleprõl van szó. Soha nem volt az.

Erdõháti Béla képviselõ: Nekik azt rekultiválni kellett, mivel használták és el kellett hordani a
szemetet Debrecenbe.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleményismertetést. Van-e a képviselõ-testület
tagjainak kérdése, véleménye a napirendi pontra vonatkozóan?
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Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

67/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Konyár
településen lévõ régi szeméttelep helyét megtisztíttatja 500.000.-
forint költségig a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a régi
szeméttelep megtisztítási munkálatainak koordinálására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

13. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. A 44/2016. (III.31) számú Kt. határozat hatályon kívül helyezése

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Nagy László Zsoltnét a Konyári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tagját. Õt érinti a különfélék között lévõ pont. A 44/2016 (III.31.) számú kt.
határozatot nem lehetett volna meghozni a képviselõ-testületnek. Jegyzõasszony a
Kormányhivatallal és több szakemberrel is egyezetett. Az SZMSZ-ben is rosszul szerepel az,
hogy ki az, aki javaslatot tehet a bizottság elnökére vagy tagjára vonatkozóan, ez kizárólag a
polgármester lehet. Az SZMSZ-ben az szerepel, hogy a polgármester és a képviselõ-testület
tagjai tehetnek javaslatot. Jegyzõasszonyt értesítették, hogy ilyen nincs, csak a polgármester
tehet javaslatot a bizottsági tagságra vonatkozóan. Ilyen alapon nem hozhatták volna meg ezt
a határozatot, nem szavazhatott volna róla a képviselõ-testület. Kérelem alapján lett megírva
az elõterjesztés, nem a polgármester javaslata alapján. Hatályon kívül kell helyezni ezt a
képviselõ-testületi határozatot. Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a
napirendi pontra vonatkozóan?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A múlthét folyamán behívták a Kormányhivatalba két dolog miatt.
Az egyik az SZMSZ-ük módosításának a szükségessége volt. Az Mötv-el egy magasabb
rendû jogszabállyal való ütközésekre hívták fel a figyelmet. Ennyi mindent kell kijavítani az
SZMSZ-be, jelezte, hogy május 30-ig a képviselõ-testület elé viszi, valamint módosítja az
SZMSZ-t. A javaslat elfogadásáról a képviselõ-testület minõsített többséggel határoz. Nem
akarta ezt külön napirendi pontban elõterjeszteni, mivel nagyon sok mindent kell az SZMSZ-
en változtatni. A következõ rendes ülésre elõkészíti. Azért tárgyalták a különfélékben, mert
polgármester úr nem javasolta a kérelmezõ személyét, emiatt a képviselõ-testület nem is
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dönthet errõl a kérdésrõl. Hatályon kívül kell helyezni az elõzõ képviselõ-testületi ülésen
hozott határozatot.

Nagy Károlyné képviselõ: Minõsített többség nem volt, mivel nem volt jelen mindenki. Nem
született olyan döntés.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal 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 szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

68/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hatályon kívül helyezi
a 44/2016. (III.31) számú Kt. határozatot, mivel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (2)
bekezdése alapján a képviselõ-testület a bizottság személyi összetételét,
létszámát a polgármester elõterjesztésére bármikor megváltoztathatja.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: azonnal

2. Egyebek

Vig Szilárd polgármester: Nincs több elõterjeszteni valója a különfélékben. Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak elõterjeszteni valója?

Nagy Károlyné képviselõ: Szeretné megkérdezni, hogy mi Kató Gyula munkakörének
hivatalos elnevezése. Kérte, hogy tolmácsolja a képviselõ-testület felé a piacon lévõ illemhely
problémáját. Eddig az õ udvarán volt. Továbbra is engedélyezi, hogy az árusok bejárjanak
hozzá. A jelenlegi wc állapotát tekintve fel kellene újítani. Segítséget kellene nyújtani ahhoz,
hogy egy másik illemhelyiséget létesítsenek. Piaccá hivatalosan nem nyilváníthatták, mivel az
abban az esetben lehetséges, ha meg felelõ illemhely és kézmosás megoldott. Mindez a terület
nagysága miatt sem lehetséges.

Vig Szilárd polgármester: Ilyen módon a probléma sem áll fenn, mivel hivatalosan nem
piacról van szó.

Nagy Károlyné képviselõ: Az ÁFÉSZ-al korábban beszéltek, hogy az õ udvarukon van egy
illemhelyiség, amit rendbe is tettek. Az ÁFÉSZ kikötötte, hogy hétvégén csak az õstermelõk
mehetnek be. Ez igaz-e?
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Major Imre képviselõ: Ha tudta volna, hogy ez napirendre kerül, utánajárt volna a dolgoknak.
Amikor az ÁFÉSZ oda piacot létesített, azért csinálta, hogy a bolt vasárnapi nyitva tartását
meg tudják oldani. Ahol régen kocsma volt, ott kialakítottak egy kézmosót, wc-t. Oda nem
járhatnak wc-re?

Nagy Károlyné képviselõ: Ez volt a kérdése.

Vig Szilárd polgármester: A polgárõrség használja azt a részt.

Major Imre képviselõ: Hátul csináltak egy bejáratot. Akkor lehetett piacot létesíteni oda, ha
megoldják az illemhelyiség problémáját.

Vig Szilárd polgármester: Major Imre képviselõvel közösen utána járnak a dolgoknak. A
Coop-al egyeztetnek, hogy igénybe tudják-e venni az ott lévõ helyiséget.

Major Imre képviselõ: Már nincs szükség a piarcra, mert nyitva lehet vasárnap is.

Vig Szilárd polgármester: Körül kell járniuk a lehetõségeket. Magánszemélynél nem
létesíthetnek illemhelyiséget.

Erdõháti Béla képviselõ: Azon a területen létre lehet hozni egy kisebb wc-t, az
önkormányzatnál dolgozó asztalos tud egy felépítményt rá.

Király Imre képviselõ: Hova gondolta?

Erdõháti Béla képviselõ: A Rákóczi u. 7. szám alá, a piactérre.

Nagy Károlyné képviselõ: A piactérre nem lehet.

Erdõháti Béla képviselõ: Árnyékszéket nem lehet odahelyezni?

Vig Szilárd polgármester: Nem. Jogszabályi követelmény.

Major Imre képviselõ: Rendes angol wc kell.

Vig Szilárd polgármester: Major Imre képviselõ által javasolt megoldást körüljárják.

Major Imre képviselõ: Az ÁFÉSZ udvaron lévõ piac a hivatalos.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még 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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