
Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

Ikt. szám: 268-12/2016

13/2016.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült Konyáron a 2016. május 26. napján 14.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó Termében megtartott Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületi rendes
nyílt ülésérõl.

Tartalom:

82/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Rendes nyílt ülés napirendi pontjainak
elfogadása

83/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvosi
tevékenységének 2015. évre vonatkozó
tájékoztatójának elfogadása

84/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Dr. Borbás Emese fogorvosi
tevékenységének 2015. évre vonatkozó
tájékoztatójának elfogadása

10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete A 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló rendelet elfogadása

85/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat 2015. évi költségvetési beszámolójáról
készített független könyvvizsgálói
jelentés elfogadása

11/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete A háziorvosi és fogorvosi körzetekrõl
szóló rendelet elfogadása

12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete A védõnõi körzet meghatározásáról szóló
rendelet elfogadása

13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról rendelet
elfogadása

86/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Konyár Község Önkormányzatának
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi
átfogó értékelésének elfogadása

14/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvetõ
szabályairól és ezek megszegésének
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következményeirõl szóló 21/2015. (X.09)
önkormányzati rendelet módosításának
elfogadása

87/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Ács Gyuláné kérelmének nem
támogatása

88/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Szegény Sándor gondnokolt Konyár,
Rákóczi u. 72. szám alatti ingatlanának
elbontatásának nem vállalásáról döntés

89/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Régi szeméttelep helyének
megtisztíttatása érdekében megszavazott
500.000.- forint költség kiegészítése

90/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan
tereprendezéséhez szükséges pénzügyi
fedezet biztosítása

91/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan
körbekerítése

92/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Konyári Óvoda vízlefolyó cseréjéhez
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

93/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Háziorvosra vonatkozó Feladatellátási
szerzõdés elfogadása

94/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Czvik Józsefné kérelméhez munkaerõ
biztosítása

95/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Derecskei Bocskai István Általános
Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola részére
gyermeknap alkalmából támogatás
biztosítása

96/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat Szünidei étkeztetés biztosítása bölcsõdés
korú gyermekek részére

Készült: 2 példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debrecen (elektronikus úton)
Konyári Polgármesteri Hivatal, Konyár
Könyvtár, Konyár

http://www.pdfdesk.com


JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. május 26-án, csütörtökön
14.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendkívüli nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Meghívottként jelen van: Reszler György könyvvizsgáló
Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje
Dr. Borbás Emese fogorvos
Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti a képviselõ-testület tagjait. Külön köszönti a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, Király Imre képviselõ igazoltan van
távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos tájékoztatója 2015. évi háziorvosi
tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos

2. Dr. Borbás Emese fogorvos tájékoztatója 2015. évi fogorvosi tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Borbás Emese fogorvos

3. Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a háziorvosi és fogorvosi
körzetekrõl szóló rendeletének megalkotása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének védõnõi körzetérõl szóló
rendeletének megalkotása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának elfogadása
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Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Konyár Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelése
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

8. A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megszegésének
következményeirõl szóló önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Gáborjáni utcán élõk kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. Ács Gyuláné Konyár, Szabadság u. 13. szám alatti lakos ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. Szegény Sándor 4138 Komádi Fõ utca 222-224. szám (Komádi Fogyatékosok
Otthona) alatti lakos ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Különfélék

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

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

82/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

1. Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos tájékoztatója 2015. évi
háziorvosi tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos

2. Dr. Borbás Emese fogorvos tájékoztatója 2015. évi fogorvosi
tevékenységérõl
Elõadó: Dr. Borbás Emese fogorvos

3. Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a
háziorvosi és fogorvosi körzetekrõl szóló rendeletének
megalkotása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének védõnõi
körzetérõl szóló rendeletének megalkotása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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6. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Konyár Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó
értékelése
Elõadó: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

8. A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek
megszegésének következményeirõl szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Gáborjáni utcán élõk kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. Ács Gyuláné Konyár, Szabadság u. 13. szám alatti lakos ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. Szegény Sándor 4138 Komádi Fõ utca 222-224. szám (Komádi
Fogyatékosok Otthona) alatti lakos ügye
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

12. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos tájékoztatója 2015. évi háziorvosi tevékenységérõl

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2016.
február 11. napján tartott testületi ülésén elfogadta 2016. évre vonatkozó munkatervét,
melyben a konyári házorvos 2015. évre vonatkozó tájékoztatója a 2016. május 26-i testületi
ülésre van tervezve. A tisztelt képviselõk számára doktor úr elkészítette a beszámolót. Átadja
a szót doktor úrnak, hogy amennyiben van kiegészítése vagy hozzáfûznivalója a
beszámolóhoz, tegye meg.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Köszönti a képviselõ-testület tagjait. A beszámoló
leglényegesebb pontja a nõgyógyászati rákszûrés. Arra kéri a képviselõ-testületet, hogy ezt
próbálják megoldani. Korábban Kovács doktor úr járt ki, ezt financiális okokra hivatkozva
abbahagyta. Nem a terhes gondozásra gondol, hanem hogy egy évben egyszer kijött és
megcsinálta a szûrõvizsgálatot. Nagyon fontos lenne, mivel nagyon sokan nem mernek
bemenni, mivel nem ismerik a fogadó orvost. A tüdõszûréssel kapcsolatban elmondja, hogy
volt olyan év, amikor ez nem volt megoldva. Évrõl évre várják a lakosok, hogy a szûrõbusz
megérkezzen a településre. A beszámoló nem tartalmazza, de fontosnak tartja megemlíteni,
hogy hasznosnak találja, hogy közösségi alkalmakon szûrõvizsgálatokat szervezzenek. Az
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emberek jobban elmennek egy ilyen alkalomra vércukor, vérnyomás és koleszterinmérésre,
minthogy felmenjenek hozzá a rendelõbe. Ezen alkalmak megszervezésében is szívesen
segédkeznek. A konyári betegek két programban is benne vannak, mind a két program a
koleszterinszint csökkentõ injekciók bevezetéséhez szükséges humán kísérlethez kapcsolódik.

Vig Szilárd polgármester: A tüdõszûrés valamint a nõgyógyászati probléma megoldásához
kapcsolódóan megteszik a szükséges intézkedéseket. Egy évvel ezelõtt a korábbi jegyzõvel
tettek lépéseket ez ügyben. Mindenképpen megpróbálják megtalálni a megoldást, hogy a
nõgyógyász minimálisan évi egy alkalommal jelen legyen. Anyagi feltétele nincs az ügy
megoldásának, személyi feltétel merül fel.

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: A személyi feltétel megoldásában tud segíteni.

Vig Szilárd polgármester: Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major Imre képviselõt, hogy mondja el a
bizottság véleményét, javaslatát.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság a háziorvosi beszámolót
megtárgyalta. Megállapították azt a tényt, hogy a háziorvosi ellátás Konyár településen jónak
mondható. Elfogadják Dr. Kiss Gergely Gábor úr beszámolóját. A Bizottság javasolja
elfogadásra a képviselõ-testület felé.

/Dr. Borbás Emese fogorvos csatlakozott a képviselõ-testületi üléshez./

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Dr. Borbás Emese fogorvost. Megköszöni a
véleménynyilvánítást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi
pontra vonatkozóan?

Nagy Károlyné képviselõ: Az önkormányzat anyagi támogatása a nõgyógyászati rákszûrésre
nézve mindenképpen indokolt és szükséges. Szeretné megkérdezni, hogy a serdülõ lányok
méhnyakrák elleni védõoltásának beadása folyamatosan történik-e?

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Igen, folyamatos a védõoltás beadása.

Vig Szilárd polgármester: Vannak munkakerülõ emberek a közfoglalkoztatási programban.
Nem bírálhatják felül, hogy doktor úr kit ítél betegnek és kit ír ki táppénzre. Azt kéri doktor
úrtól, hogy aki nem beteg ne kerüljön kiírásra. Inkább mondjon fel náluk az a személy, aki
nem szeretne dolgozni. Szeretné megköszönni doktor úr egész éves munkáját valamint reméli,
hogy az elkövetkezõ idõkben is hasznára lesz és ilyen hatékony munkát végez a településen.

Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos: Megköszöni.

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

83/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja Dr.
Kiss Gergely Gábor háziorvosi tevékenységének 2015. évre
vonatkozó tájékoztatóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Dr. Borbás Emese fogorvos tájékoztatója 2015. évi fogorvosi tevékenységérõl

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzatának képviselõ-testülete 2016.
február 11. napján tartott testületi ülésén elfogadta 2016. évre vonatkozó munkatervét,
melyben a Konyáron mûködõ fogorvos 2015. évre vonatkozó tájékoztatója a 2016. május 26-i
testületi ülésre van tervezve. A tisztelt képviselõ-testületi tagok megkapták a doktornõ 2015.
évi munkájával kapcsolatos tájékoztatóját. Megkéri Dr. Borbás Emese fogorvost, hogy
amennyiben van hozzáfûznivalója a beszámolójához tegye meg.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Dr. Borbás Emese fogorvos: Igyekszik minden ellátást saját maga elvégezni. A rendelési
napokon 15-18 fõ jelenik meg átlagosan. Nagyon szeretnék az új röntgengépet, valamint az
autoplan meglétének is nagy szükségét érzik. A röntgen gyorsabb és kevesebb sugárterhelést
jelent. Archiválás szempontjából is elõnyös lenne, mivel digitálisan történik a felvételek
raktározása. A sima röntgenfelvételeket elteszik 2 év múlva már semmi nem látszik belõle.
Van-e a jelenlévõknek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?

Vig Szilárd polgármester: Annyival egészítené ki, hogy néhány nappal ezelõtt beadták a
pályázatot az egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények fejlesztésére. Az
eszközbeszerzést ezen pályázaton keresztül valósítják meg. Megköszöni doktornõ
tájékoztatóját.

Dr. Borbás Emese fogorvos: Az új röntgengéphez megfelelõen mûködõ laptopra lenne
szükségük.

Vig Szilárd polgármester: Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Major Imre képviselõt, hogy mondja el a
bizottság véleményét, javaslatát.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság a beszámolót
megtárgyalta. Ismerik a doktornõ munkáját. Amióta itt a fogorvosi ellátás mûködik a
településen sokan járnak doktornõhöz, mivel Debrecenbe nem szívesen mennének be.

http://www.pdfdesk.com


Dr. Borbás Emese fogorvos: Debrecenben is van rendelõje. A konyári rendelõ sokkal
felszereltebb és modernebb. A környékrõl is sokan járnak hozzájuk.

Major Imre képviselõ: A Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a képviselõ-testület felé.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi
pontra vonatkozóan? Szeretné megköszönni doktornõnek az egészéves munkáját.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

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

84/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja Dr.
Borbás Emese fogorvosi tevékenységének 2015. évre vonatkozó
tájékoztatóját.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Dr. Borbás Emese fogorvos és Dr. Kiss Gergely Gábor
háziorvos részvételét.

/Dr. Borbás Emese fogorvos és Dr. Kiss Gergely Gábor háziorvos elhagyta a termet./

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat 2015. évi zárszámadása

Vig Szilárd polgármester: A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
lehetõség van elfogadni 380.210. E Ft költségvetési bevétellel és 411.234 E Ft költségvetési
kiadással valamint 19.067 E Ft helyesbített maradvánnyal. 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 megvizsgálta a zárszámadási rendeletet. A
becsatolt anyaghoz kapcsolódóan a hiányosságok pótolva lettek. A könyvvizsgáló is
megvizsgálta a zárszámadási rendeletet, õ is hitelesítõ záradékkal látta el. Ennek tudatában a
Bizottság javasolja elfogadásra a képviselõ-testület részére a zárszámadási rendeletet és
mellékleteit.

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

http://www.pdfdesk.com


Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság Konyár Község
Önkormányzatának rendeletét a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról javasolja az
elõterjesztésben foglaltaknak megfelelõen elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást. Megkéri Gombos Andreát a
Go-Tax Kft. képviselõjét, hogy ha a zárszámadási rendelettervezettel kapcsolatban van
hozzáfûznivalója, tegye meg.

Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje: Nincs hozzáfûznivalója.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletet?

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

10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
(1) Az önkormányzat képviselõ-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást

380.210.E Ft Költségvetési bevétellel

411.234.E Ft Költségvetési kiadással

19.067.E Ft helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerûen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten
az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelõen fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok és azon belül
kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az
1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A mûködési bevételek és kiadások, valamint a tõkejellegû bevételek és kiadások mérlegét
a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §
A képviselõ-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következõk
szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését a
6.1. és a 7.1.,. mellékletekben foglaltaknak megfelelõen hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2.
mellékletekben foglaltaknak megfelelõen hagyja jóvá.

(7) A képviselõ-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelõen hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §
(1) A képviselõ-testület utasítja az önkormányzat jegyzõjét, hogy a költségvetési maradványt
érintõ fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzõje és a költségvetési szervek vezetõi a költségvetési
maradványnak a 2016. évi elõirányzatokon történõ átvezetésérõl gondoskodni kötelesek.
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4. §
A képviselõtestület utasítja az önkormányzat jegyzõjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegérõl, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetõit a rendelet kihirdetését követõ 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl az SZMSZ-ben
foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyzõ gondoskodik.

Konyár, 2016. május 26.

.......................................... .......................................
jegyzõ polgármester

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. május 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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Vig Szilárd polgármester: Megkéri Reszler György könyvvizsgáló urat, hogy a zárszámadási
rendelettervezettel kapcsolatban tegye meg észrevételét.

Reszler György könyvvizsgáló: Mind az önkormányzat választott könyvvizsgálója
megvizsgálta a beszámolót. A zárszámadás elõterjesztése és a rendelet mellett számtalan
olyan munkarész van, amit a Kincstár felé kell teljesíteni. A munkarészeket áttekintette, a
vezetés idõben a rendelkezésére bocsátotta. A rendszer lényege egy könyvelésre épülõ
rendszer, annak is egy beszámoló rendszere, ami két típusú, az egyik a költségvetési számvitel
a másik pedig a pénzügyi számvitel. Ennek alapján jönnek ki ezek az adatok, amelyeket a
zárszámadási rendeletbe be kell illeszteni. Ezen dokumentumok tartalmilag és formailag
megfelelnek a jogszabályi feltételeknek. A beszámolót elfogadásra javasolja a képviselõ-
testület számára. Megköszöni a szót.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást. Van-e a képviselõ-testület
tagjainak kérdése, véleménye a könyvvizsgálói jelentésével 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:

85/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Konyár Község
Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolójáról készített független
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Gombos Andreának a Go-Tax Kft. képviselõjének
valamint Reszler György könyvvizsgáló úrnak a részvételt.

/ Gombos Andrea a Go-Tax Kft. képviselõje és Reszler György könyvvizsgáló elhagyják a
termet./

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a háziorvosi és fogorvosi
körzetekrõl szóló rendeletének megalkotása

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya 2016. március 2. napján érkezett levelében
tájékoztatta Konyár Község Önkormányzatának jegyzõjét arról, hogy a Miniszterelnökség
TER 1/1922/1/2015. iktatószámú államtitkári utasítása meghatározta a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos ellenõrzési
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munkatervét. Az ellenõrzési munkaterv 2. pontja alapján a 2016. év második és harmadik
negyedévében kerül sor a települési önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek
felülvizsgálatára, különös tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1)-(2) bekezdésében foglalt, az egészségügyi alapellátások körzeteit
meghatározó rendeletek jogszerûségére. A vizsgálat elõsegítése érdekében a kormányhivatal
kéri jegyzõ asszonyt, hogy szíveskedjen a jelenleg hatályos egészségügyi alapellátások
körzeteit meghatározó, valamint az egyéb egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeleteket
felülvizsgálni, és biztosítani azok magasabb szintû jogszabályokkal való összhangját.
Településük közigazgatási területén területi ellátás kötelezettsége körében önálló orvosi
tevékenységet végzõ orvosuk van, illetve egy körzet. Közigazgatási területükön egy
háziorvosi és egy fogorvosi körzet található. 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 javasolja a képviselõ-testültnek az
elõterjesztés alapján a rendelet elfogadását.

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

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A Kormányhivatal tájékoztatta õket, hogy az év elsõ felében az
egészségügyi tárgyú rendeleteket kell mindenhol felülvizsgálni és a késõbbiekben az építési
tárgyú rendeleteket. Konyáron volt háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos rendelet, ezt meg is
küldte a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézethez, hogy lássák el szakvéleménnyel, mivel csak
így lehet a Kormányhivatal felé továbbítani. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet hívta fel a
figyelmét arra, hogy nem létezik olyan, hogy egy településnek csak egy egészségügyi tárgyú
rendelete van. Rendelkezni kell a fogorvosokról, iskolaorvosokról és a védõnõkrõl is.
Iskolaorvosról nem kellett rendelkeznie, mivel a településen nincs ilyen személy. A
rendeletek nagyon egyszerû felépítésûek, mivel a településen egy körzet van. A jogszabályi
kötelezettségnek eleget kell tenniük. Emiatt vették fel ezeket a napirendi pontokat.

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

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

11/2016. (V. 27) számú rendelete
a háziorvosi és fogorvosi körzetekrõl szóló

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az önálló
orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. §-ában foglaltak alapján, Konyár Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII.08.) Önk. Rendelet 2. számú mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

l.§

Területi hatály: A rendelet Konyár község területére terjed ki.

Személyi hatály: Konyár község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettség körében
önálló orvosi tevékenységet végzõ orvosra.

Önálló orvosi tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott
egészségügyi ellátás.

II. Önálló orvosi tevékenység körzete

2.§

(1) Háziorvosi tevékenység Konyár község közigazgatási területén, egy körzetben folytatható.

(2) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható.

(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Derecske város Konyár,
Mikepércs, Sáránd és Tépe községekkel együtt egy körzetet alkot.

Záró rendelkezések

3.§

(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló
9/2002. (VII. 5.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

K o n y á r, 2016. május 26.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetve:
Konyár, 2016. május 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének védõnõi körzetrõl szóló
rendeletének megalkotása

Vig Szilárd polgármester: Közigazgatási területükön egy körzetben folytatható védõnõi
tevékenység. 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 javasolja a képviselõ-testület felé
az elõterjesztés alapján a rendelettervezet elfogadását.

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

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

a védõnõi körzet meghatározásáról szóló

12/2016. (V. 27.) számú rendelete

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 15/2015 (VII.08.) Önk. Rendelet 2. számú mellékletében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Konyár Község közigazgatási területén az egészségügyi
alapellátásban mûködõ területi védõnõi ellátásra.

2. §

Védõnõi tevékenység Konyár község közigazgatási területén, egy körzetben folytatható.

3. §

Záró rendelkezések

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

K o n y á r, 2016. május 26.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetve:
Konyár, 2016. május 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának elfogadása

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztályának osztályvezetõje 2016. április hónapban hivatalos személyes beszélgetés
alkalmával hívta fel Konyár Község jegyzõjének figyelmét az önkormányzat szervezeti és
mûködési szabályzatának magasabb rendû jogszabályokkal való összhangjának
megteremtésére. A kormányhivatal részletes szakmai segítségnyújtás által határozta meg az
szmsz mindazon pontjait, mely ütközik az Alaptörvény, illetve Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseibe. A régi SZMSZ több
ponton is változáson ment keresztül többek között a bizottsági tagságra vonatkozó személyi
javaslatot illetõen. A képviselõ-testületi tagok megismerhették a megújult SZMSZ-t. 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 rendelettervezetet átnézte,
véleményezte. A 2. számú mellékletben a Pénzügyi Bizottság és az Ügy- és Közrendi
Bizottság hatáskörénél a polgármester illetménye és az alpolgármester tiszteletdíjának a
megállapítását ki kell venni, ahogyan a rendeletben sem szerepel. A jutalmazásról
vonatkozóan ki tehet javaslatot? Korábban az alpolgármesternek egyéb juttatása, a
polgármester esetében jutalma van.

Vig Szilárd polgármester: Törvényileg van meghatározva az illetmény.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A juttatás is törvényileg van meghatározva?

Nagy Károlyné képviselõ: Igen. A Bizottság hatáskörében maradjon, vagy hagyják ki?

Vig Szilárd polgármester: Juttatás címén a költségtérítés kerülhet még szóba, de az is
törvényileg van meghatározva. Javasolja, hogy vegyék ki a 2. számú mellékletbõl a 6. és a 7.
pontot.

Nagy Károlyné képviselõ: Javaslatot tesz a képviselõ-testület a polgármester jutalmazására,
illetve az alpolgármester egyéb juttatásaira. Az illetmény fix összegben van meghatározva.
Benne maradhatna, hogy bárki ezt javasolni tudja.

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

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

13/2016. (V.27.)számú rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek
intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körû nyilvánosságot
teremtve történjen, valamint a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelõ
kereteket biztosítson, Magyarország Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés d) pontja és 32. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (a
továbbiakban: SZMSZ) a következõ rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §.

(1) A képviselõ-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat-, hatásköri,
szervezeti és mûködési elõírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével
kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat megnevezése :

Konyár Község Önkormányzata
/ továbbiakban Önkormányzat /

Az önkormányzat székhelye :

4133. Konyár, Rákóczi u. 24.

(3) A település fõbb adatai :

- területe : 4170 ha, ebbõl belterület
222 ha

- fekvése : a Debrecen – Szeged közti 47-es fõúttól 9 km-re fekszik,
Derecske város szomszédságában

- állandó lakosainak száma 2016. január 1-én: 2221 fõ

(4) Az Önkormányzat Konyári Hírmondó elnevezésû, negyedévente megjelenõ helyi
lapot ad ki.
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II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

2. §.
(1) Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-, és hatáskörök a Képviselõ-

testületet illetik meg, melyeket jelen rendeletben vagy más, önkormányzati rendeletben
megállapított szabályok szerint a polgármesterre, a bizottságaira, a jegyzõre és a
társulásra átruházhat.

(2) A Képviselõ-testület feladata a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetõk kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprõ-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és
fenntartása, gépjármûvek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény
elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; elõadó-
mûvészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közmûvelõdési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a
hajléktalanná válás megelõzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelõk, õstermelõk számára – jogszabályban meghatározott termékeik –
értékesítési lehetõségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetõségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közremûködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. víziközmû-szolgáltatás, amennyiben a víziközmû-szolgáltatásról szóló törvény
rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelõsnek minõsül.

(3) A képviselõ-testület hatáskörébõl nem ruházható át:
1. a rendeletalkotás;
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2. szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása, a törvény által
hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetõi megbízás;
3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerõ címek alapítása;
4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy
más adósságot keletkeztetõ kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása
5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történõ kiválás, a társulási
megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történõ kiválás;
6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûködésrõl, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történõ kiválás;
7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
8. közterület elnevezése, köztéri szobor, mûalkotás állítása;
9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál;
10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása;
11. állásfoglalás intézmény átszervezésérõl, megszüntetésérõl, ellátási, szolgáltatási
körzeteirõl, ha a szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képviselõ, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati
eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés;
13. az önkormányzati képviselõi megbízatás megszûnésérõl való döntés, ha a
képviselõ egy éven át nem vesz részt a képviselõ-testület ülésén;
14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása;
15. területszervezési kezdeményezés;
16. amit törvény a képviselõ-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

3. §.

(1)
Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
- Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázat
- civil szervezetek támogatása
- melegítõ konyha mûködtetése
- vendégház üzemeltetése.

(2) A helyi közügy önálló megoldásának felvállalása elõtt elõkészítõ eljárást kell
lefolytatni, melyben tisztázni kell a feladat ellátásának anyagi, személyi és technikai
feltételeit. Az eljárás során a Képviselõ-testület illetékes bizottságának véleményét ki
kell kérni. Az eljárást a Képviselõ-testület döntésétõl függõen lefolytathatja a
polgármester, vagy az erre felkért külön bizottság.

(3) A Képviselõ-testület az önként vállalt feladatok ügyében az éves költségvetésében a
fedezet egyidejû biztosításáról dönthet.

(4) A Képviselõ-testület a helyi közszolgáltatások megszervezésében, a helyi társadalom
és gazdaság szervezõ munkában ezek fejlesztése érdekében együttmûködik a megyei
önkormányzattal. A folyamatos és rendszeres kapcsolattartás a polgármester, illetve a
jegyzõ feladata.
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(5) Az Önkormányzat az RNÖ mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosítja. Az RNÖ hétfõtõl péntekig 8 órától 16 óráig, az önkormányzati feladat
ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiséget, - amely a
Konyár, Rákóczi u. 9. szám alatti épületben található 8 m2-es nagyságú iroda, elõtér és
mosdó helyiségek - ingyenesen használhatja. A helyiséghez, továbbá a helyiség
infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket (villany, víz, gáz) és fenntartási
költségeket az Önkormányzat viseli.

A Konyári Polgármesteri Hivatal látja el, illetve segíti a RNÖ-t gépelési,
sokszorosítási, egyéb adminisztrációs munkájában, viseli a postaköltséget, ellátja a
gazdálkodással (bevételek, kiadások könyvelése, nyilvántartásba vétele, stb.)
kapcsolatos feladatokat, az együttmûködési megállapodásban foglaltaknak
megfelelõen.

4. §.

(1) A Képviselõ-testület egyes feladatainak gyakorlását átruházhatja a polgármesterre, a
bizottságokra, a jegyzõre és a társulásra. Az átruházott hatásköröket az 1-es, 2-es, 4-es
számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselõ-testület a hatáskörgyakorlás átruházásáról, illetve visszavonásáról
annak felmerülésekor dönt.

(3) A Képviselõ-testület az átruházott hatáskör gyakorlójának utasításokat adhat, döntését
megsemmisítheti és megváltoztathatja, illetõleg a gyakorló szervet beszámoltathatja.

(4) A Képviselõ-testület által átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók.

(5) Az átruházott hatáskör gyakorlója - az e kereten belül tett - intézkedéseirõl, a soron
következõ ülésen beszámol.

5. §.

A Képviselõ-testület feladat- és hatáskörét érintõ törvényi változásokról, az átruházhatóság
törvényi feltételeirõl a jegyzõ a Képviselõtestületet tájékoztatja.

III. FEJEZET

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET MÛKÖDÉSE

A Képviselõ-testület tagjai

6. §.

(1) A Képviselõ-testület tagjainak száma 7 fõ, mely a megválasztott 6 települési
képviselõbõl, és a közvetlenül megválasztott polgármesterbõl áll.

(2) A Képviselõ-testület tagjainak névsorát a 1. számú függelék tartalmazza.
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(3) A Képviselõ-testület önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságai és a
Konyári Polgármesteri Hivatal útján, valamint a települési képviselõk tevékeny
közremûködésével látja el.

A települési képviselõ

7. §.

(1) A települési képviselõ az önkormányzati feladat- és hatáskörök megvalósításáért
felelõsséggel munkálkodik.

(2) A települési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követõ ülésen esküt
tesz.

(3) A települési képviselõ - képviselõi tevékenységével kapcsolatos ügyekben -
hivatalos személyként jár el.

8. §.

(1) A települési képviselõ fõbb jogai:
a) A Képviselõ-testület ülésén kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat
meghozatalát.
b) A Képviselõ-testület ülésén a polgármestertõl, az alpolgármestertõl, a jegyzõtõl, az
aljegyzõtõl, a bizottság elnökétõl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet,
amelyre az ülésen – vagy legkésõbb harminc napon belül írásban – érdemi választ kell
adni.
c) Kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzõkönyvhöz kell mellékelni,
vagy kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzõkönyvben.
d) Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselõ-testület bármely bizottságának
nyilvános vagy zárt ülésén. Javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság
feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé
kell terjeszteni és tárgyalására az önkormányzati képviselõt meg kell hívni.
Kezdeményezheti, hogy a Képviselõ-testület vizsgálja felül bizottságának, a
polgármesternek, a jegyzõnek – a Képviselõ-testület által átruházott – önkormányzati
ügyben hozott döntését;
e) Megbízás alapján képviselheti a Képviselõ-testületet.
f) A polgármestertõl igényelheti a képviselõi munkájához szükséges tájékoztatást.
Közérdekû ügyben kezdeményezheti a polgármester intézkedését, amelyre annak
harminc napon belül érdemi választ kell adni.
g) A testületi munkában való részvételhez szükséges idõtartam alatt a munkahelyén
felmentést élvez a munkavégzés alól.
h) A Képviselõ-testület és a Képviselõ-testület bizottságának ülésén a magyar
jelnyelvet vagy az általa választott speciális kommunikációs rendszert használhatja. A
magyar jelnyelv, valamint a választott speciális kommunikációs rendszer
használatának valamennyi költségét az önkormányzat biztosítja.

(2) A települési képviselõ fõbb kötelezettségei:
a) Köteles a testületi üléseken megjelenni, a Képviselõ-testület munkájában és
döntéshozatali eljárásában részt venni. Távolmaradását köteles a polgármesternek,
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illetve a bizottság elnökének elõzetesen bejelenteni, amennyiben az ülésen nem tud
részt venni.
b) Eskütételét követõen három hónapon belül köteles részt venni a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal által szervezett képzésen.
c) Köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy
alkalommal tájékoztatást nyújt képviselõi tevékenységérõl.

A települési képviselõk tiszteletdíja, költségtérítése

9. §.

(1) A Képviselõ-testület az önkormányzati képviselõ tiszteletdíját és költségtérítését, valamint
a képviselõ-testület bizottságának tagjait megilletõ tiszteletdíjat külön rendeletben állapítja
meg.

(2) Amennyiben a települési képviselõ az Mötv.-bõl eredõ kötelezettségeit nem teljesíti, két
egymást követõ képviselõ-testületi vagy bizottsági ülésrõl igazolatlanul távol marad,
annak tiszteletdíját 6 hónapos idõtartamra 25%-kal kell csökkenteni. A javaslatot az
Ügy- és Közrendi Bizottság terjeszti a képviselõ-testület elé.

A Képviselõ-testület gazdasági programja

10. §

(1) A Képviselõ-testület gazdasági programmal rendelkezik.

(2) A polgármester a gazdasági program elkészítéséhez az elõkészítés során javaslatot kér a
települési képviselõktõl, a bizottságoktól, a jegyzõtõl, az önkormányzati intézmények
vezetõitõl.

(3) A gazdasági programot a polgármester állítja össze és terjeszti a Képviselõ-testület elé.

(4) A gazdasági programot közzé kell tenni Konyár község hivatalos honlapján
(www.konyar.hu).

Elõterjesztések

11. §.

(1) A Képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztések fõbb fajtái :

a.) beszámoló, valamely feladat elvégzésérõl, valamely szerv tevékenységérõl;
b.) döntést igénylõ javaslat, mely rendeletalkotásra, vagy határozathozatalra

irányul;
c.) tájékoztató anyagok, melyek tudomásulvételt igényelnek.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontjában írt elõterjesztésre javaslatot tehet :
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a.) a polgármester és az alpolgármester,
b.) a témakör szerint illetékes bizottság,
c.) bármelyik képviselõ,
d.) a jegyzõ.

(3) Az elõterjesztés a Képviselõ-testület döntése szerint érintett bizottság
véleményének ismeretében tûzhetõ napirendre.

(4) Az elõterjesztés a Képviselõ-testület elé írásban nyújtható be. Egyszerûbb döntést igénylõ ügyekben írásos elõterjesztés nem
kötelezõ.

(5) A napirendi pontokhoz írásbeli határozati javaslatot kell készíteni akkor, ha annak
elõterjesztése szóban történik.

(6) Az elõterjesztések elkészítéséért annak elõadója a felelõs.

(7) Az írásbeli elõterjesztést legkésõbb a testületi ülést megelõzõ 5. napon kell a
jegyzõhöz eljuttatni, aki a jogszerûségi észrevételt követõen a hivatal útján
gondoskodik valamennyi anyag kézbesítésérõl.

(8) A sürgõsségi indítványt a Képviselõ-testületi ülést megelõzõ nap 14.00 óráig lehet
benyújtani a polgármesterhez. A sürgõsségi indítványt benyújthatja a polgármester, az
alpolgármester, a bizottság elnöke, a képviselõk, a jegyzõ. Ha az indítványt a
polgármester nem találja sürgõsnek, vitára kell bocsátani a Képviselõ-testületi ülésen.
A Képviselõ-testület a polgármester javaslatára soron kívül dönt, minõsített
többséggel.

(9) A (3) – (6) bekezdésben foglaltak a sürgõsségi indítvánnyal benyújtott
elõterjesztésekre is vonatkoznak.

A Képviselõ-testület összehívása és vezetése

12. §.

(1) A Képviselõ-testület szükség szerint évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A
Képviselõ-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést, falugyûlést, valamint
közmeghallgatást tart.

(2) A képviselõ-testület az alakuló ülését a választást követõ tizenöt napon belül tartja meg.
Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Az alakuló ülés ünnepélyessé
tételérõl a polgármester a jegyzõ útján gondoskodik. Az alakuló ülés napirendjei:

a.) a választási bizottság tájékoztatója a választás eredményérõl, megbízólevelek
átadása;

b.) képviselõk és a polgármester eskütétele;
c.) a polgármester programjának ismertetése
d.) a polgármester illetményének megállapítása
e.) alpolgármester választása, eskütétele,
f.) alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása;
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g.) bizottságok megalakítása, elnökeik megválasztása.

(3) A Képviselõ-testület rendes ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az õt
helyettesítõ alpolgármester hívja össze.

(4) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve tartós
akadályoztatásuk esetén a Képviselõ-testület ülését az Ügy - és Közrendi Bizottság
elnöke hívja össze és vezeti, valamint ellátja a Képviselõ-testület és az Önkormányzat
képviseletét.

(5) A Képviselõ-testület ülését össze kell hívni:

a.) a települési képviselõk 1/4-ének,
b.) a Képviselõ-testület bizottságának indítványára, valamint
c.) a kormányhivatal vezetõjének a testülés összehívásának indokát tartalmazó
indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a
testületi ülés indokának, idõpontjának, helyszínének és napirendjének
meghatározásával.

(6) A Képviselõ-testület szükség szerint rendkívüli ülést tarthat. A rendkívüli ülést a
polgármester és az (5) bekezdésben felsoroltak indítványozhatják. A polgármester a
rendkívüli ülést az indítvány benyújtásától számított 5 napon belül köteles
összehívni.

(7) A meghívót és az írásbeli elõterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az
érdekeltek az ülés idõpontját megelõzõen legalább 3 nappal, a rendkívüli ülés
idõpontját megelõzõen legalább 1 nappal kézhez kapják. Ettõl eltérni csak kivételesen
és a polgármester elõzetes engedélyével lehet.

(8) Halasztást nem tûrõ, indokolt esetben a Képviselõ-testület ülése formális meghívó nélkül telefonon is összehívható.

(9) A Képviselõ-testület rendes ülésének idõpontjáról, helyérõl és napirendjérõl - a
meghívó kiküldésével egy idõben - a település lakosságát is tájékoztatni kell Konyár
Község honlapja és hirdetmények útján.

A Képviselõ-testületi ülésre meghívandók köre

13. §.

(1) A Képviselõ-testület ülésére meg kell hívni :

a.) a képviselõket;
b.) a jegyzõt;
c.) a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét,
d.) az érintett napirendi pontok elõadóit;
e.) a lakosság önszervezõdõ közösségek képviselõit tevékenységük körébe tartozó

napirend tárgyalására, tanácskozási joguk gyakorlása céljából.
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(2) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi
pontjához kapcsolódóan :

a.) a jegyzõt;
b.) a roma nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(3) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés meghatározott napirendi
pontjához kapcsolódóan :

a.) a Konyári Polgármesteri Hivatal dolgozóit;
b.) az önkormányzat intézményeinek vezetõit.

A Képviselõ-testület ülése

14. §.

(1) A Képviselõ-testület ülése nyilvános, azon bármely állampolgár szabadon részt vehet és az ülést vezetõ engedélye alapján
felszólalhat.

(2) A képviselõ-testület
a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy
tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás
esetén;

b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetõi megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylõ személyi
ügy tárgyalásakor;

c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

(3) A zárt ülésen a képviselõ-testület tagjai, a jegyzõ, továbbá meghívása esetén a közös
önkormányzati hivatal ügyintézõje, az érintett és a szakértõ vesz részt. A nemzetiségi
önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintõ ügy napirendi
tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet elõírhatja, mely
esetben kötelezõ az érintett meghívása.

A napirend megállapítása

15. §

(1) Az elõterjesztett napirendi javaslatról a Képviselõ-testület - vitát követõen - dönt.

(2) Napirendi pont tárgyalására, a sorrend megváltoztatására az elõterjesztõ és bármely

képviselõ javaslatot tehet, melynek elfogadásáról a Képviselõ-testület vita nélkül dönt.

(3) A Képviselõ-testület a napirendi pontokat az elfogadott sorrend szerint tárgyalja.
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16. §

A két ülés közötti idõszak fontosabb eseményeirõl szóló polgármesteri tájékoztatót a
Képviselõ-testület a napirend elõtti témák között dönt a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolók, illetõleg az átruházott hatáskörben hozott intézkedések
elfogadásáról.

A Képviselõ-testületi ülés vezetésének rendje

17. §.

(1) A Képviselõ-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az õt helyettesítõ
alpolgármester, utóbbi távollétében az Ügy - és Közrendi Bizottság elnöke vezeti.

(2) Az ülésvezetõ feladatai és jogosítványai :

a.) megállapítja (figyelemmel kíséri) a határozatképességet, megnyitja (berekeszti)
az ülést;

b.) tájékoztatást ad a két ülés közötti eseményekrõl, valamint beszámol a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett
intézkedésekrõl

c.) elõterjeszti a napirendi javaslatot, tájékoztatást ad a sürgõsségi indítványokról;
d.) napirendi pontként megnyitja, vezeti, illetõleg lezárja a vitát, szavazásra

bocsátja a döntési javaslatokat;
e.) a hosszúra nyúlt vita lezárása érdekében indítványozza a hozzászólások

idõtartamának korlátozását vagy a vita lezárását;
f.) hozzászóláskor megadja, a szót a jelenlévõk bármelyike tekintetében;
g.) figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a

figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, aminek
következményeként az illetõ személy ugyanazon ügyben ismételten nem
szólalhat fel;

h.) tárgyalási szünetet rendelhet el a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény
felmerülésekor, az ülést meghatározott idõre félbeszakítja vagy berekeszti;

i.) biztosítja az ülés zavartalan rendjét, rendre utasíthatja azt, aki az ülésen
méltatlan magatartást tanúsít.

A kérdés, interpelláció szabályai

18. §

(1) A kérdés önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, mûködési, döntési, elõkészületi
jellegû felvetés vagy tudakozódás, mely tartalma szerint nem sorolható a
felvilágosítás kérés (interpelláció) fogalomkörébe és nem kapcsolódik az ülés
napirendjeinek témaköréhez.

(2) A kérdésre a kérdezõnek a Képviselõ-testületi ülésen választ kell adni.

http://www.pdfdesk.com


(3) A képviselõk az ülésen a polgármestertõl, az alpolgármestertõl, a bizottságok

elnökeitõl, valamint a jegyzõtõl önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek,

(interpellálhatnak), amelyre az ülésen, vagy legkésõbb 15 napon belül írásban érdemi
választ kapnak.

(4) Felvilágosítás kérésnek (interpellációnak) az a kérdés, illetve problémafelvetés
tekinthetõ, amely szoros kapcsolatban áll az önkormányzat által ellátott feladatokkal
illetõleg valamely irányítása alatt álló szervezet tevékenységi körével.

(5) Ha az interpelláció benyújtására a Képviselõ-testületi ülést megelõzõ 15 nappal került
sor, akkor a Képviselõ-testületi ülésen sort kell keríteni a válaszadásra.

(6) Az interpelláció tárgyának kivizsgálásába az interpelláló képviselõt be kell vonni.

(7) A Képviselõ-testületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról elõször az
interpelláló nyilatkozhat, majd vita nélkül a testület dönt az elfogadásról.

(8) Az interpellációkról a jegyzõ rendszeres és folyamatos nyilvántartást vezet.

A vita és döntéshozatal módja

19. §

(1) A napirendi pont tárgyalását szóbeli kiegészítés elõzheti meg. Ennek megtételére az
elõterjesztõ és a tárgy szerint illetékes bizottság elnöke jogosult.

(2) A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásbeli elõterjesztést, ahhoz képest új
információkat kell tartalmaznia.

(3) A napirendi ponttal kapcsolatban az elõterjesztõhöz a képviselõk és a meghívottak
kérdéseket intézhetnek.

(4) A kérdések elhangzása után a válaszadás következik.

(5) A napirendi pont vitáját az elõterjesztõ foglalja össze, egyúttal reagál az elhangzott
észrevételekre.

(6) A képviselõ-testület döntéshozatalából (minõsített többséggel) kizárható az, akit, vagy
akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A közeli hozzátartozó alatt a
Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozót kell
érteni. A képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett
képviselõ kezdeményezésére vagy bármely képviselõ javaslatára a képviselõ-testület
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dönt. A kizárt önkormányzati képviselõt a határozatképesség szempontjából
jelenlevõnek kell tekinteni.

A képviselõi személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni és az
ügyet az érintettség ismeretében újra kell tárgyalni úgy, hogy a mulasztó képviselõ az
ügyben szükségessé vált új döntéshozatalban, az elõterjesztés megismételt tárgyalásában
nem vehet részt.

(7) Az ülésvezetõ a vita lezárása után elsõként a módosító indítványokat, majd az eredeti
javaslatot teszi fel szavazásra.

(8) Az ülésvezetõ biztosítja, hogy a jegyzõ a szavazás elõtt törvényességi észrevételét
megtegye.

(9) A képviselõ-testület akkor határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati
képviselõknek több mint a fele jelen van. A határozatképességet folyamatosan
figyelemmel kell kísérni. A betöltetlen önkormányzati képviselõi helyet a
határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. A javaslat elfogadásához
a jelen levõ képviselõk több mint felének igen szavazata szükséges. (egyszerû
többség). Ennek hiányában a képviselõ-testület a javaslatot elutasította.

(10) A megválasztott képviselõk több mint felének, legalább 4 képviselõ igen szavazata
(minõsített többség) szükséges:

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének kialakítása és mûködésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe

utalt választás, kinevezés, vezetõi megbízás;
3. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történõ kiválás, a társulási

megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,
abból történõ kiválás;

4. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttmûködésrõl, nemzetközi
önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történõ kiválás;

5. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése;
6. az önkormányzati képviselõ kizárásához,
7. az összeférhetetlenség, valamint a méltatlanság megállapításához,
8. a képviselõi megbízatás megszûnésérõl való döntéshez,
9. a 14. § (2) bekezdés c) pontja szerinti zárt ülés elrendeléséhez, a rendelet 2. §. (4)

bekezdésében felsorolt ügyekben;
10. a Képviselõ-testület megbízatásának lejárta elõtti feloszlatására irányuló döntéshez;
11. a polgármester sorozatos törvénysértõ tevékenysége, mulasztása miatt a Képviselõ-

testület keresetbenyújtásához a polgármester ellen, a polgármester tisztségének
megszüntetése érdekében;

12. a képviselõ Képviselõtestületi döntéshozatalából való kizárása személyes érintettség
esetén;

13. a sürgõsségi indítvány elfogadásához;
14. fegyelmi ügyben;
15. hatáskör gyakorlás átruházása és visszavonása esetén;
16. helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetõleg arról történõ lemondásához;

A 4 igen szavazat hiányában a képviselõ-testület a javaslatot elutasította.
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(11) A Képviselõ-testület döntéseit nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza. A nyílt
szavazás eredményét az ülésvezetõ állapítja meg, aki a szavazatok téves
összeszámlálása miatt elrendelheti a szavazás megismétlését. Megismételhetõ a
szavazás akkor is, ha azt bármelyik képviselõ indítványozza, melyet a Képviselõ-
testület egyszerû többséggel elfogad.

(12) Ha a nyílt szavazás során szavazat egyenlõség áll elõ (a jelenlévõk fele igennel, fele
pedig nemmel szavazott, vagy tartózkodott) döntés nem született, a levezetõ elnök
még ugyanazon ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését. Ismételt
szavazategyenlõség esetén a témát a következõ ülés napirendjére kell tûzni.

(13) A Képviselõ-testület titkos szavazást tarthat a Rendelet 14. §. (2) bekezdésben felsorolt
ügyekben.

(14) A titkos szavazást az Ügy- és Közrendi Bizottság bonyolítja le.

(15) A polgármester a jelenlévõ képviselõk 1/4-ének indítványára név szerinti szavazást
rendel el.

(16) Névszerinti szavazást kell elrendelni a Képviselõ-testület feloszlatásának
kimondásához, illetve ha azt törvény elõírja.

(17) A névszerinti szavazás alkalmával a jegyzõ a névsor alapján minden képviselõt
személy szerint szólít és a képviselõ által adott választ (igen, nem, tartózkodom) a
névsorban rögzíti. A szavazás végén a képviselõ a nyilatkozatát aláírásával hitelesíti.

(18) Névszerinti szavazást a bizottság létszáma, összetétele tekintetében, ügyrendi
kérdésben nem lehet elrendelni.

A Képviselõ-testület döntései

20. §.

(1) A Képviselõ-testület a Mötv. 42. § 1. pontjában biztosított jogkörében a törvény által
nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény
felhatalmazása alapján, annak végrehajtására az önkormányzat rendeletet alkot.

(2) Rendelet alkotását

- a képviselõ;
- a tárgy szerint illetékes bizottság
- a polgármester
- az alpolgármester
- a jegyzõ

kezdeményezhetik.
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(3) A képviselõ, a bizottság az indítványt a polgármesterhez írásban nyújtják be. A
polgármesternek vagy a jegyzõnek az indítványt közvetlenül a Képviselõ-testülethez kell
írásban benyújtaniuk.

(4) A rendelet-tervezet szakszerû elõkészítésérõl a jegyzõ gondoskodik az ügy- és
közrendi, valamint a tárgy szerint illetékes más bizottság közremûködésével.

(5) A Képviselõ-testület elveket, szempontokat állapíthat meg a rendelet-tervezet
megalkotásához. A tervezetet a Konyári Polgármesteri Hivatal készíti el, de a
Képviselõ-testület megbízhatja a bizottságot és külsõ szakértõt is.

(6) A Konyári Polgármesteri Hivatal akkor is köteles a rendelet-tervezet elõkészítésében
részt venni, ha önkormányzati bizottságot, vagy külsõ szakértõt bízott meg a
Képviselõ-testület a rendelet-tervezet elkészítésével.

(7) A rendelet-tervezetet a jegyzõ vagy a polgármester vagy a bizottság elnöke terjeszti a
Képviselõ-testület elé indoklással együtt.

(8) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyzõ írja alá.

(9) A Képviselõ-testület által alkotott rendeletek jelölése minden évben növekvõ

sorrendben, arab számmal történik, törve az évszámmal, zárójelben feltüntetve a

rendelethozatal idõpontját (hónapot római számmal, napot arab számmal), ezt

követõen meg kell jelölni a rendelet tárgyát.

(10) A megalkotott rendeletek kihirdetésérõl, a rendeletek és határozatok nyilvántartásáról
a jegyzõ gondoskodik, aki jogszabály változás esetén kezdeményezi azok módosítását,
hatályon kívül helyezését.

(11) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerûen megalkotott és aláírt
rendelet teljes szövegének, vagy azok kivonatának önkormányzati hirdetõtáblán való
kifüggesztésével, illetve Konyár Község weblapján történõ közzétételével történik.

(12) A lakosság tájékoztatása érdekében a rendelet teljes szövegét vagy kivonatát az
önkormányzat helyi lapjában közzé kell tenni.

(13) A Képviselõ-testület kétévenként felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek
hatályosságát.

21. §.

(1) A Képviselõ-testület határozata tartalmazza :

- a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban;
- a végrehajtás határidejét;
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- a végrehajtásért felelõs megnevezését.

(3) A Képviselõ-testület hatósági határozataira - a Mötv-ben foglalt eltérésekkel - a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A szóban tett javaslatról hozandó döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére az

ülésvezetõ az ülést felfüggesztheti.

(5) A Képviselõ-testület határozatait minden évben növekvõ sorrendben arab számmal
kell jelölni, törve az évszámmal, zárójelben feltüntetve a határozathozatal
idõpontját (hónapot római számmal, napot arab számmal).

(6) A határozatokat jegyzõkönyvi kivonat formájában kell az érintetteknek megküldeni,
illetve a közzététel az önkormányzati hirdetõtáblán való függesztésével, illetve Konyár
Község weblapján való megjelenítéssel történik.

A Képviselõ-testület dokumentumai

22. §.

(1) A Képviselõ-testületi ülés jegyzõkönyvének elkészítésérõl - hangfelvétel alapján - a
jegyzõ gondoskodik, az általa kijelölt köztisztviselõ útján.

A jegyzõkönyv tartalmazza
a) a testületi ülés helyét és idõpontját,
b) a megjelent önkormányzati képviselõk nevét, létszámát (önkormányzati
képviselõk esetében a késõbb érkezõ, illetve az ülés bezárása elõtt távozó
önkormányzati képviselõ nevét, a távozás tényét, a jelenlévõ önkormányzati
képviselõk létszámát),
c) meghívottak nevét, megjelenésük tényét,
d) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az elõadók nevét és
beosztását,
e) az elõterjesztéseket,
f) napirendenként a szóbeli elõterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz
hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásukat, továbbá az ülésen
elhangzottak lényegét,
g) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
h) a döntéshozatalban feltett döntési javaslat pontos tartalmát,
i) a döntéshozatalban résztvevõk számát,
j) a döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselõ nevét és a kizárás indokát,
k) a szavazás számszerû eredményét,
l) a hozott döntéseket,
m) az ülésen elhangzott kérdéseket, interpellációkat, közérdekû bejelentéseket,
javaslatokat és egyéb felszólalásokat,
n) a polgármester esetleges intézkedéseit,
o) a jegyzõ jogszabálysértésre vonatkozó jelzését,
az ülésen történt fontosabb eseményeket
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(2) Ha a képviselõ vagy a polgármester kéri hozzászólásának szó szerinti dokumentálását,
annak helyt kell adni. Errõl szavazást nem kell elrendelni.

(3) A jegyzõkönyveket a polgármester és a jegyzõ írja alá.

(4) A jegyzõkönyv mellékletei :

a.) meghívó;
b.) a megtárgyalt elõterjesztések napirendi pontonként;
c.) rendelet-tervezetek;
d.) írásban benyújtott hozzászólások és egyéb írásos indítványok;
e.) jelenléti ív.

(5) A jegyzõkönyv három eredeti példányban készül.

Egy eredeti példányt a mellékleteivel együtt a jegyzõ kezel, aki azokat évente bekötteti és
irattárba helyezi.

Egy eredeti példányt a mellékleteivel együtt az ülést követõ 15 napon belül a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Vezetõjének kell megküldeni.

Egy eredeti példány a mellékleteivel együtt az ülést követõ 15 napon belül a község
könyvtárban kerül elhelyezésre.

A jegyzõkönyv közokirat, amelynek elkészítésérõl a jegyzõ gondoskodik. A hitelesítés
érdekében a jegyzõkönyv fénymásolatának utolsó oldalát „A fénymásolat az
eredetivel megegyezik” bélyegzõ lenyomatával kell ellátni, amelyet a jegyzõ
dátummal lát el és aláír.

(6) A nyilvános ülésrõl készült jegyzõkönyvet és mellékleteit a Konyári Polgármesteri
Hivatalban és a helyi Könyvtárban az állampolgárok és a képviselõk számára
hozzáférhetõvé kell tenni.

(7) Zárt ülésrõl külön jegyzõkönyvet kell felvenni. A zárt ülésrõl készített jegyzõkönyvbe,
valamint az ülés írásos /és hang-/ anyagába az érintetteken és a Mötv. 52. §. (3)
bekezdésében felsoroltakon kívül más nem tekinthet be, kivéve a közérdekû adatnak
minõsülõ döntést, melyrõl tájékoztatni kell a nyilvánosságot és a zárt ülési
jegyzõkönyv ezen része megtekinthetõ. zárt ülés jegyzõkönyvét és mellékleteit
az általános szabályok szerint, de elkülönítve kell tárolni és megõrizni.

IV. FEJEZET

A BIZOTTSÁGOK

23. §.

(1) A Képviselõ-testület bizottságai elõkészítõ, véleményezõ, javaslattevõ, ellenõrzési
feladatokat ellátó - a Képviselõ-testület által önkormányzati ügyekben döntési
jogkörrel is felruházható -, egymással mellérendeltségi viszonyban álló, választott
testületi szervek.
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(2) A Képviselõ-testület állandó, ideiglenes bizottságot hozhat létre. A testület a fontosabb
önkormányzati feladatkörökkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra állandó
bizottságokat hozhat létre.

(3) A Képviselõ-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott idõre vagy feladat
elvégzésére hozza létre, amely azt követen automatikusan megszûnik. Az ideiglenes
bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A Képviselõ-testület állandó bizottságait és a bizottságok tagjainak számát az alábbiak
szerint határozza meg:

a) Pénzügyi Bizottság: 3 fõ (3 fõ önkormányzati képviselõ)
b) Ügy- és Közrendi Bizottság: 3 fõ (3 fõ önkormányzati képviselõ)
b) Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság: 3 fõ (3 fõ önkormányzati képviselõ).

A bizottságok személyi összetételét a 2. számú függelék tartalmazza.

(5) A Képviselõ-testület a bizottságok létszámáról, összetételérõl, feladatkörérõl a
megalakításukkor dönt.

(6) Egy képviselõ egyidejûleg egy állandó bizottságnak lehet elnöke és több bizottságnak
a tagja.

(7) A bizottság elnökéül és tagjául a polgármester, az alpolgármester, a képviselõ-testület
hivatalának dolgozója nem választható meg.

(8) A bizottság elnökének, tagjainak személyére, valamint külsõ tagjainak
megválasztására a polgármester tesz javaslatot. A javaslat elfogadásáról a Képviselõ-
testület minõsített többséggel határoz. A Képviselõ-testület nem választhat meg olyan
külsõ tagot, akivel az érintett bizottság nem ért egyet.

(9) A bizottságok képviselõ és nem képviselõ tagjainak jogai és kötelezettségei a
bizottsági mûködéssel összefüggésben azonosak.

(10) A bizottságok mûködésének fõbb szabályait az SZMSZ tartalmazza. A részlet
szabályokat a Mötv. és az SZMSZ rendelkezéseivel összhangban a bizottságok az
ügyrendjükben állapítják meg. A bizottság az ügyrendjét maga készíti és fogadja el, de
azt tájékoztatás céljából a Képviselõ-testület elé kell terjeszteni.

(11) A bizottságok feladat- és hatáskörét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(12) A bizottsági ülést az elnök hívja össze.

(13) A bizottság elnöke köteles összehívni a bizottságot, a polgármester, a Képviselõ-
testület és a bizottsági tagok 1/3-ának napirendi javaslatot is tartalmazó indítványára.
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(14) A több bizottság feladatkörét érintõ ügy napirendre tûzésérõl a bizottságok elnökei
kötelesek egymást tájékoztatni, és lehetõség szerint egymás ülésén a képviseletet
biztosítani.

(15) A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történõ
megtárgyalásáról.

(16) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott bizottság tagjainak
több mint a fele jelen van.

(17) A bizottság ülése nyilvános, kivéve, ha a bizottság olyan napirendet tárgyal, amit a
képviselõ-testületi ülésre vonatkozó szabályok szerint zárt ülésen kell tárgyalni.

(18) A bizottság konkrét témakörben külsõ szakértõket is igénybe vehet. A szakértõk
megbízásáról és a szakértõi díj elszámolásáról a bizottság elnökének javaslata alapján
a jegyzõ gondoskodik.

(19) A bizottsági ülések idõpontjáról, a tárgyalandó napirendrõl a polgármestert és az
alpolgármestert, valamint a jegyzõt értesíteni kell.

24. §.

(1) A bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben általában egyszerû
szótöbbséggel dönt.

(2) A bizottság határozathozatalára a Képviselõ-testületre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

(3) A bizottsági döntéshozatalból ki kell zárni azt, aki az ügy elbírálásában valamilyen
szempontból érdekelt. Érdekelt a bizottság tagja akkor, ha a döntés eredménye az
általa is képviselt természetes vagy jogi személyt elõnyösen vagy hátrányosan érinti,
illetõleg maga is tagja a szervezetnek. A döntéshozatalból való kizárást bármely
bizottsági tag kezdeményezheti.

(4) A bizottság a Képviselõ-testület feladat- és hatáskörébe tartozó téma elõkészítésekor
állásfoglalást alakít ki.

(5) A bizottság elnökét és tagjait a bizottság döntései kötik. A bizottság ülésén
megfogalmazott kisebbségi véleményt a Képviselõ-testületi ülésen ismertetni kell.

(6) A bizottság döntésének kiadmányozója a bizottság elnöke, távollétében az általa
megbízott személy.

(7) A bizottsági döntések végrehajtásához, továbbá a mûködésükhöz szükséges szakmai,
technikai és adminisztrációs feltételek biztosításáról a jegyzõ - a Konyári
Polgármesteri Hivatal útján - gondoskodik.

(8) A bizottság ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és egy
tagja ír alá.
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V. FEJEZET

A POLGÁRMESTER

25.§.

(1) A polgármester a választópolgárok által megválasztott, fõállású foglalkoztatási
jogviszonyban álló tisztségviselõ.

(2) A polgármester tagja a Képviselõ-testületnek, a Képviselõ-testület határozatképessége,
döntéshozatala, mûködése szempontjából települési képviselõnek tekintendõ. A
polgármester a megválasztást követõen esküt tesz a Képviselõ-testület elõtt.

(3) A polgármester a Képviselõ-testület elnöke.

26. §.

(1) A polgármester Képviselõ-testület mûködésével összefüggõ különös feladatai:

- segíti a települési képviselõk, bizottságok munkáját, összehívja és vezeti a
képviselõtestületi üléseket;

- képviseli az önkormányzatot;
- szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat;
- biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást, közakarat érvényesítését.

(2) A polgármester a jogszabályok és az SZMSZ-ben felsorolt hatáskörén (a Képviselõ-
testület Polgármesterre átruházott hatásköreit az 1. számú melléklet tartalmazza)
túlmenõen:

a.) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partner képviselõit és a
velük való tárgyalás során elõzetes megállapodásokat köthet;

b.) véleményt nyilvánít a települést érintõ kérdésekben kivéve intézmény
átszervezésérõl, megszüntetésérõl, ellátási, szolgáltatási körzeteirõl, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.

c.) az önkormányzatot és a települést érintõ kérdésekbe, nyilatkozik a sajtónak,
hírközlõ szerveknek;

d.) egyetértési jogot gyakorol a jegyzõ hatáskörébe tartozó (Mötv. 81. §. (4)
bekezdés) kinevezés, vezetõi megbízás esetén

e.) irányítja az önkormányzat külügyi tevékenységét;
f.) ellátja a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges

jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. Törvény 29. §-
ában meghatározott honvédelmi és a katasztrófavédelemrõl és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény
15. §-ában meghatározott polgári védelmi feladatokat

g.) Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a polgármestert a
Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.), a
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Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (4025 Debrecen, Arany János u.
40.) és a Közvill Elsõ Magyar Közvilágítási Zrt. (8800 Nagykanizsa Csengeri
u. 9.) közgyûlésein állandó jelleggel bízza meg a részvényesi jogok
gyakorlásával.

A polgármester a képviselõ-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet:
h) amennyiben a képviselõ-testület - határozatképtelenség, vagy határozathozatal

hiánya miatt – két egymást követõ alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott
döntést, pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, pályázati
ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, véleménynyilvánítás központi
államigazgatási szervek megkeresésére,

i) a két ülés közötti idõszakban felmerülõ, olyan halaszthatatlan ügyben,
amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátrányt
jelentene.

(3) A polgármesternek a bizottságokkal összefüggõ fõbb feladatai:

- indítványozhatja a bizottság összehívását;

- felfüggesztheti a bizottság döntésének végrehajtását, ha az ellentétes a
Képviselõ-testület határozatával vagy az sérti az önkormányzat érdekeit.
A felfüggesztett döntésrõl a Képviselõ-testület a következõ ülésén határoz.

- bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a
bizottság elnökét vagy hozzátartozóját személyesen érinti;

(4) A Konyári Polgármesteri Hivatal összefüggõ fõbb polgármesteri jogosítványok :

- a Képviselõ-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva
irányítja a hivatalt;

- a jegyzõ javaslatának figyelembe vételével meghatározza a hivatal feladatait, az
önkormányzati munka szervezésében, a döntések elõkészítésében és
végrehajtásában;

- dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági
jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja;

- a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõtestületnek a Konyári
Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti tagozódására munkarendjének, valamint
ügyfélfogadás rendjének meghatározására;

- szabályozza a hatáskörébe utalt ügyekben a kiadmányozás rendjét;
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzõ, az

önkormányzati intézményvezetõk és az önkormányzat által kinevezett
közalkalmazottak tekintetében;

(5) A polgármester sorozatos törvénysértõ tevékenysége mulasztása miatt a Képviselõ-testület – minõsített többséggel hozott
határozata alapján – keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és
munkaügyi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében, melyben egyidejûleg kérheti a polgármesternek
a tisztségébõl történõ felfüggesztését is.

VI. FEJEZET

AZ ALPOLGÁRMESTER
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27. §.

(1) A Képviselõ-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára titkos szavazással a
polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére alpolgármestert választ , aki e
tevékenységét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.

VII. FEJEZET

A JEGYZÕ

28. §.

(1) A Konyári Polgármesteri Hivatalt a jegyzõ vezeti.

(2) A jegyzõt a Konyár Község Önkormányzat Polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat.

(3) A jegyzõi tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat
hónap idõtartamra – a jegyzõi feladatok ellátására a Polgármester ad megbízást a
Hivatalban a Kttv. alapján megfelelõ képesítési elõírással és közigazgatási gyakorlattal
rendelkezõ köztisztviselõ részére.

(4) A jegyzõre vonatkozó rendelkezéseket a Konyári Polgármesteri Hivatal (4133 Konyár,
Rákóczi u. 24.) Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

VIII. FEJEZET
KONYÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

29. §

(1) A Konyári Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Mûködését az Mötv. 84.§ (1) bekezdése elõírásai alapján végzi.

a) A Konyári Polgármesteri Hivatal

székhelye: Konyár
elnevezése: Konyári Polgármesteri Hivatal

címe: 4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

(2) A Konyári Polgármesteri Hivatal a jegyzõ által elkészített és a Képviselõ-testületek által
jóváhagyott egységes Szervezeti és Mûködési Szabályzat alapján mûködik, mely részletezi a
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Konyári Polgármesteri Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatait, valamint a belsõ
(dolgozók közötti) munkamegosztást.

IX. FEJEZET

KONYÁRI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

30.§

(1) Konyár Község Önkormányzata a Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. és 8.a. pontjában írt
feladatokat az önkormányzat foglalkoztatásában álló két fõ közalkalmazott útján látja el.

(2) A családsegítõ feladatok ellátása egy fõ alkalmazásával biztosított, akinek hatáskörébe
tartozik a rászorult családok részére tanácsadás, nevelési tanácsadás, a családok
együttélésének elõsegítése. A gyermekek érdekeinek figyelembevételével a családok
társadalomban való együttélésének elõsegítése.

(3) A gyermekjóléti feladatok ellátása egy fõ alkalmazásával kerül biztosításra, aki a
gyermekek nevelésével, társadalomba való beilleszkedésükkel kapcsolatos segítségnyújtást
teljesít. A szociális körülmények miatt kialakult különbözõségek kiegyensúlyozásával
kapcsolatos tevékenységet is folytat.

(4) Mindkét közalkalmazott tevékenységét a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályok
alapján végzi. Tevékenységükrõl szakmai programot készítenek.

A LAKOSSÁGGAL VALÓ KAPCSOLATI FORMÁK, LAKOSSÁGI FÓRUMOK

31. §.

(1) A Képviselõ-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetõséget az
állampolgárok és közösségeik számára a helyi ügyekben való részvételre :

a.) fontosabb döntések elõkészítése során a véleménynyilvánításra;
b.) közvetlen tájékoztatásra;
c.) közérdekû bejelentésre vagy javaslattételre.

(2) Fontosabb lakossági fórumok :

a.) közmeghallgatás;
b.) falugyûlés;
c.) állampolgári közösségek rendezvényei.

(3) A Képviselõ-testület évente legalább egyszer közmeghallgatást tart, amelyen az
állampolgárok és a településen érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû
kérdést, javaslatot tehetnek.
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a.) A közmeghallgatást, ennek idõpontját legalább tíz nappal elõbb, a helyben
szokásos módon közzé kell tenni. A közmeghallgatás meghirdetésérõl a
polgármester gondoskodik.

b.) Szükség szerint a témák jellegétõl, közérdekû jelentõségétõl, vagy az
állampolgári kezdeményezések számától függõen a polgármester
- a soron következõ képviselõtestületi ülésre a napirendek tárgyát követõ

idõpontra,
- külön e célból összehívott képviselõtestületi ülésre hirdeti meg a

közmeghallgatást.
c.) Ha a közérdekû bejelentések száma lehetõvé teszi, a polgármester a javaslatok

felett részletes vitát nyithat. Nagyszámú bejelentés, vagy vizsgálatot igénylõ
ügy esetén csak válaszadásra van lehetõség.

d.) A közmeghallgatáson felmerült kérdésre a polgármester érdemi választ ad.
e.) A vizsgálat elrendelésérõl, a közbensõ vagy érdemi intézkedésrõl a

polgármester a Képviselõ-testületet tájékoztatja.
f.) A lakosság jelentõs részét érintõ közügyekben a lakosságot a helyben szokásos

módon - Konyári Hírmondó, szórólapok, plakátok – tájékoztatni kell az
intézkedésrõl vagy annak eredményérõl.

(4) A Képviselõ-testület a költségvetési tervezet összeállítása után falugyûlést tart, ahol az
önkormányzat tárgyévi költségvetési, fejlesztési elképzeléseirõl, s az elõzõ év
eredményeirõl tájékoztatja a lakosságot.

(5) Az állampolgári közösségek, önszervezõdõ csoportok, társadalmi szervezetek az
érdekkörükbe tartozó önkormányzati közügyekben, közszolgáltatásokban
kezdeményezhetik a tervezett döntésekrõl a tájékoztatást; az e célból szervezett
rendezvényeken pedig véleményt nyilváníthatnak. A rendezvényekrõl a polgármester
a soron következõ Képviselõ-testületi ülésen ad tájékoztatást.

32. §.

(1) A Képviselõ-testület – a költségvetésben meghatározott összeg erejéig – anyagilag is
támogathatja a lakossági önszervezõdõ közösségek tevékenységét, illetõleg az ilyen
közösségekkel együttmûködik.

A felek kötelezettségei az együttmûködési megállapodásban kerülnek rögzítésre.

Az együttmûködés formája a képviselõ-testületi ülésen való részvétel, illetve
tanácskozási jog biztosítása is lehet. Az önszervezõdõ közösségeket az alábbi témában
illeti meg tanácskozási jog:

Konyári Szépkorúak Klub - idõsek széles körét érintõ kérdésekben,

Konyári Sport Egyesület - fiatalokat, sportolókat érintõ ügyekben,
(KSE)

Pávakör Egyesület - hagyományõrzés, helyi mûsorszórás,

Nótások Egyesület - hagyományõrzés,
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Konyári Sasok Polgárõr Egyesület - közbiztonság.

(2) A lakossággal való élõ és szorosabb kapcsolattartást szolgálja az önkormányzattal
összefüggõ híreknek a helyi újságban – a Konyári Hírmondóban – való
negyedévenkénti megjelentetése, valamint a Konyár web-lap karbantartása és
mûködtetése.

(3) A településen mûködõ civil szervezeteket az SZMSZ 3. számú függeléke tartalmazza.

33. §.

A Képviselõ-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról külön rendeletet alkot.

XI. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

34. §.

(1) Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és az önkormányzatot megilletõ vagyoni
értékû jogokból áll, melyek az önkormányzati célok és feladatok megvalósítását
szolgálják.

(2) Az önkormányzati vagyon külön része a törzsvagyon, melyet a többi vagyontárgytól
elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt
leltárban kell kimutatni.

(3) A Képviselõ-testület az önkormányzat vagyonáról, vagyonnal való gazdálkodásának
szabályairól külön rendeletet alkot, melyben meghatározza a forgalomképtelen
vagyontárgyak körét, a törzsvagyon korlátozottan forgalomképes tárgyait, az
önkormányzati vagyon hasznosítására vonatkozó általános szabályokat.

(4) A Képviselõ-testület meghatározott vagyontárgy vagy vagyonrész elidegenítését,
megterhelését, vállalkozásba való bevitelét, illetve más célú hasznosítását
önkormányzati rendeletben helyi népszavazáshoz kötheti.

(5) A Képviselõ-testület vállalkozása a kötelezõ feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti. A Képviselõ-testület olyan vállalkozásban vehet részt, melyben
felelõssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.

(6) Az önkormányzat a 4. számú függelékben felsorolt gazdasági társaságokban vesz
részt.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA
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35. §.

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselõ-testület, a
gazdálkodás szabályszerûségéért a polgármester felelõs.

(2) A veszteséges gazdálkodás következményei az önkormányzatot terhelik,
kötelezettségeiért az állami költségvetés nem tartozik felelõsséggel.

(3) Az önkormányzat fizetésképtelenné válását a hitelezõk kérelmére bíróság állapítja
meg.

(4) A fizetõképesség helyreállítása érdekében az önkormányzat köteles felfüggeszteni a
hatósági és az alapvetõ lakossági szolgáltatások kivételével – a feladatok
finanszírozását.

(5) A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad
pénzeszközök lekötésérõl, vagy befektetésérõl a jogszabályok és az SZMSZ
figyelembe vételével saját hatáskörében döntsön, melyrõl a testületet köteles
tájékoztatni.

36. §.

(1) (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának elsõ félévi helyzetérõl
szeptember 15-ig, míg a háromnegyed éves helyzetérõl november 30-ig, a helyi
önkormányzati választás évében december 15-ig köteles tájékoztatni a Képviselõ-
testületet.

(2) A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak
idõarányos teljesítését, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének
alakulását és a likviditási terv aktuális állapotát.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENÕRZÉSE

37. §.

(1) Az önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevõszék ellenõrzi.

(2) Az önkormányzat köteles megszervezni a belsõ ellenõrzést és gondoskodni annak -a

vonatkozó jogszabályok, valamint az elkészített „Belsõ ellenõrzési kézikönyve” által

meghatározott elõírások szerinti- végrehajtásáról, valamennyi intézményében.

(3) Az önkormányzat gazdálkodásának belsõ ellenõrzését a Derecske-Létavértes Kistérség
Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott EAST-AUDIT Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi
u. 15.) végzi, mint külsõ vállalkozó.
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(4) A Pénzügyi Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél

- véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves,
éves beszámoló tervezeteit, a háromnegyed éves tájékoztató jelentést, valamint a
következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót;

- figyelemmel kíséri a költségvetés bevételeinek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre a vagyonváltozás alakulására értékelve az elõidézõ okokat;

- vizsgálja a hitelfelvétel indokait, megalapozottságát, ellenõrzi a pénzkezelési
szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését;

(5) A Pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait haladéktalanul közli a Képviselõ-
testülettel. Ha a Képviselõ-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a
vizsgálati jegyzõkönyvet észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevõszéknek.

(6) A Képviselõ-testület, ha az önkormányzat elõzõ évben teljesített kiadásainak összege
meghaladja a 300 millió Ft-ot és hitelállománnyal rendelkezik, vagy hitelt vesz fel, a
hitel felvétel évétõl a hitel törlesztés utolsó évéig a pénzügyminiszter és a
belügyminiszter által meghatározott egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi
jelentését, könyvviteli mérlegét, továbbá pénzmaradvány és eredmény kimutatását
köteles könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni.

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

38. §.

(1) A rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell, egyidejûleg hatályát veszti Konyár
Község Önkormányzati Képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 15/2015. (VII.08.) számú rendelete, valamint az azt módosító 8/2016. (IV.01),
5/2016. (III. 01.), 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletek.

(2) Az SZMSZ mellékleteivel megküldendõ :

- a települési képviselõknek;
- a nem képviselõ bizottsági tagoknak;
- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnak.

Az SZMSZ megtekinthetõ :

- a Konyári Polgármesteri Hivatalban,
- a Községi Könyvtárban.

K o n y á r, 2016. május 26.
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Vig Szilárd sk. Dr. Gáti Zsuzsa sk..
polgármester jegyzõ

Z á r a d é k:

A rendelet kihirdetve:
Konyár, 2016. május 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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1. számú függelék

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET TAGJAINAK NÉVSORA

Polgármester : VIG SZILÁRD

Alpolgármester : FEHÉR KÁROLYNÉ

Települési képviselõk: ERDÕHÁTI BÉLA

KIRÁLY IMRE

MAJOR IMRE

NAGY CSABA

NAGY KÁROLYNÉ
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2. számú függelék

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÁLLANDÓ

BIZOTTSÁGOK ELNEVEZÉSE, SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE

ÜGY- ÉS KÖZRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: Nagy Károlyné
Tagjai: Király Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Csaba (önkormányzati képviselõ tag)

SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG

Elnöke: Major Imre
Tagjai: Király Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Csaba (önkormányzati képviselõ tag)

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

Elnöke: Erdõháti Béla
Tagjai: Major Imre (önkormányzati képviselõ tag)

Nagy Károlyné (önkormányzati képviselõ tag)
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3. számú függelék

A TELEPÜLÉS CIVIL SZERVEZETEI

Pávakör Egyesület

Konyári Sport Egyesület

Konyári Sasok Polgárõr Egyesület

Nótások Egyesülete

Konyári Szépkorúak Klub

Hajdú Speciális-Kutató Mentõ Egyesület
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4. számú függelék

A Képviselõtestület részvétele gazdasági társaságokban :

Az önkormányzatnak a következõ gazdasági társaságokban van részvétele:

- Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Rt.
Debrecen, Hétvezér u. 21.

- Bihari Közmû Kft.
Berettyóújfalu, Oláh Zs. u. 1.

- Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat
Debrecen, Arany J. u. 40.

-Közvill Elsõ Magyar Közvilágítási Zrt.
8800 Nagykanizsa Csengeri u. 9.

- Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.
5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.
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1. számú melléklet

KÉPVISELÕTESTÜLET POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖREI

Szociális ellátással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Jogszabályok : - Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
tv.(továbbiakban Sztv.)

- Konyár Község Önkormányzatának a 13/2015. (VI.16.) a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
végrehajtásáról (továbbiakban Rendelet)

Hatáskörök:
1. Köztemetéssel kapcsolatos ügyek elbírálása

Sztv. 48. §-a
Rendelet 14.§-a

2. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az étkeztetés és a házi

segítségnyújtással kapcsolatos gondozásba vétel, térítési díjak megállapítása,

Sztv. 62-63.§-a

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Jogszabályok : - A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. tv.

- Konyár Község Önkormányzatának a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. tv. végrehajtásának
helyi szabályozásáról szóló mód. 11/2006. (VIII.01.) Kt. sz. rendelete

Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Jogszabályok: - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény

- Konyár Község Önkormányzatának szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló …./2016. (…….) számú rendelet
(továbbiakban Rendelet)

Hatáskörök:

1. Éven belüli likviditási hitel, munkabér hitel felvétele, mely a jegyzõ ellenjegyzésével
nyújtható be
Rendelet 27. §. (2) bek. a.) pont

2. Költségvetési tartalék költségvetési rendeletben meghatározott mértékû felhasználása
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Rendelet 27. §. (2) bek. b.) pont

3. Az önkormányzat vagyonát, tulajdonát és a község fejlesztését érintõ kérdésekben a
tárgyévi költségvetés 1,5 %-os nagyságrendjéig történõ szerzõdéskötés, kötelezettség
vállalás, megállapodás aláírása.

Rendelet 35. §. (7) bek.

4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületét állandó jelleggel képviseli, gyakorolja
a részvényesi jogokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatot Vízmû Zrt.(4034 Debrecen, Hét vezér
u. 21.), a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (4025 Debrecen, Arany János u. 40.) és a
Közvill Elsõ Magyar Közvilágítási Zrt. (8800 Nagykanizsa Csengeri u. 9.) Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt.(5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.) közgyûlésein.

Rendelet 27. §. (2) bek j.) pont
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2. számú melléklet

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
feladat- és hatásköre

A Pénzügyi Bizottság az önkormányzatnál és intézményeinél

1.) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves
beszámoló tervezeteit; a háromnegyed éves tájékoztató jelentést;

2.) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, vagyonváltozás alakulását,
értékeli az elõidézõ okokat;

3.) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenõrzi a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem
érvényesítését;

4.) véleményezi az önkormányzat gazdálkodásával, a tulajdonában álló ingatlanok
elidegenítésével kapcsolatos képviselõtestület elé kerülõ elõterjesztéseket;

5.) szervezi és ellenõrzi a képviselõtestületi döntések végrehajtását;

6.) javaslatot tehet a képviselõtestületnek a gazdaságtalanul mûködõ intézmények
átszervezésére, esetleges megszüntetésére, a költségvetési elõirányzatok
megváltoztatására.

7.) Javaslatot tesz az Ügy- és Közrendi Bizottságnak a polgármester és az alpolgármester
egyéb juttatásaira;

8.) félévenként ellenõrzi a képviselõk részére kifizetett tiszteletdíjakat, költségtérítéseket.

ÜGY- ÉS KÖZRENDI BIZOTTSÁG
feladat- és hatásköre

Az Ügy- és Közrendi Bizottság

1.) véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket;

2.) javaslatot tesz a képviselõtestületnek a helyi társadalmi viszonyok szabályozására;

3.) alpolgármester választásnál ellátja a választással kapcsolatos feladatokat;

4.) véleményezi az önkormányzat hatáskörébe tartozó személyi ügyekben napirendre
kerülõ elõterjesztéseket (irányelvek, kinevezések, fegyelmi felelõsségre vonások).

5.) lebonyolítja a titkos szavazást;
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6.) Javaslatot tesz a Képviselõ-testületnek a polgármester és az alpolgármester egyéb
juttatásaira.

7.) Polgármester, alpolgármester illetve önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozatának
nyilvántartása, ellenõrzése.

8.) Kivizsgálja az összeférhetetlenséget. Az önkormányzati képviselõ összeférhetetlenség
megszüntetésére irányuló lemondó nyilatkozatát átveszi.

9.) Javasolja a képviselõi tiszteletdíj megvonását az SZMSZ 9. § (4) bekezdésben
meghatározott esetekben.

10.) A helyi állami és társadalmi szervezetek bûnmegelõzési tevékenységének
összehangolása, fórumrendszerek mûködtetése, egyeztetése.

SZOCIÁLIS, KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG
feladat- és hatásköre

A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság

1.) Véleményezi a Képviselõ-testület elé kerülõ szociális témájú elõterjesztéseket;

2.) Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásával
kapcsolatos döntés elõkészítése.

3.) Az Önkormányzat költségvetése kulturális, oktatási és sport feladatokra vonatkozó
részeinek véleményezése, anyagi feltételeinek és megvalósulásának figyelemmel kísérése.

4.) Kistérségi kapcsolatok ápolása.

5.) Az építészeti értékek helyi védelmérõl szóló 16/2001. (XI. 29.) önkormányzat rendelete
alapján a helyi védetté nyilvánításról szóló elõterjesztés véleményezése.

6.) Rendkívüli települési támogatás és gyógyszertámogatás odaítélésével kapcsolatos
ügyekben való eljárás.
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3. számú melléklet

Alaptevékenység kormányzati funkciók szerinti megnevezése

Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások
igazgatási

Tevékenysége

Kormányzati funkció:

korm.funk. megnevezés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320 Köztemetõ-fenntartás és –mûködtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása,

átrakása
052020 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nõvédelmi egészségügyi gondozás
081071 Üdülõi szálláshely - szolgáltatás és étkeztetés
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggõ ellátások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
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4. számú melléklet

A JEGYZÕ RÉSZÉRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR

Jogszabály: -Konyár Község Önkormányzatának a 13/2015. (VI.16.) a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
végrehajtásáról (továbbiakban Rendelet)

Hatáskör:
1. A lakhatási támogatással kapcsolatos hatáskörök ellátása

Rendelet 12. §-a és 13. §-a
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7. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelése

Vig Szilárd polgármester: Tisztelt képviselõ-testületi tagok az ellátásról szóló tájékoztatót
kézhez kapták, amelybõl a település demográfiai mutatója mellett az önkormányzat által
nyújtott pénzbeli és más ellátások biztosításáról is olvashattak. A bûnmegelõzési program is
bemutatásra került, jegyzõasszony készítette el ezt az értékelést. Ezt a napirendi pontot
megtárgyalta a 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 elnök: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság az értékelést megtárgyalta. Az
anyag tartalmaz új mondanivalót számukra. Amikor a gyámügyesek itt voltak ezt átbeszélték.
Ezekkel a kedvezményekkel az önkormányzat maximálisan igyekszik a lakosságot
kielégíteni. Mindenki megkapja azt a juttatást, ami törvényesen jár neki. A törvénnyel szembe
menni nem tudnak, vannak olyan dolgok, amikkel személy szerint nem ért egyet. Mindez
híven tükrözi azt, ami a faluban folyik, tehát mindenki megkapja, ami neki jár. A Bizottság
javasolja a képviselõ-testület felé elfogadásra.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a 2015.
évi átfogó értékeléssel kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatást 2016. február 17-én
fogadták el a 2015. évi munkáról. Valószínûleg elírás történt.
A 6. pontnál a bûnmegelõzési program bemutatása a mezõõri szolgálat beindítása,
helyesebben nem mûködtetése? Mivel már régen beindították.
A képviselõ társai is tisztában vannak vele, hogy évek óta problémát jelent az, hogy a
jelenlegi gyermekvédelmi törvény nem elég hatékony. Minderrõl a televízióban is hallanak,
hogy milyen bûncselekménynek számító esetek történnek. A gyermekek védelmével
kapcsolatosan nem tesznek meg mindent a hatóságok. Szerencsére ilyen kirívó esetre nincs
példa a településükön. Szabálysértési törvény alapján bírságolni lehet azt a szülõt, aki nem
hordja el gyermekét a kötelezõen beadandó védõoltásokra. Korábban õk is szankcionálták az
ilyen személyeket a településen. Nem érti, hogy az itteni hatóságok egy gyermekéheztetést
hogy nem vesznek észre, mikor hónapokon keresztül történik. Olyan nagy gondok nincsenek
a településen, hogy közbe kelljen lépni. Kisebb cselekmények vannak, amelyek a
szabálysértést sem súrolják. Javasolja a képviselõ-testületnek elfogadásra.

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

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Tájékoztatásul közli, hogy az elõterjesztést Nagy Bettina titkársági
ügyintézõ készítette. Számára nehéz lett volna beszámolni a 2015. évi gyermekvédelmi
programról, mivel 2016. január 1-tõl van itt. Megköszöni Nagy Bettina munkáját.

Nagy Károlyné képviselõ: Az elõzõ ciklusban az ügyintézõk készítették el a beszámolót, de
mindig a jegyzõ kapta a dicséretet.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
értékeléssel 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:

86/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a határozat 1. számú
mellékletét képezõ Konyár Község Önkormányzatának gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó
értékelését elfogadja.

A Képviselõ-testület megbízza Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõt, hogy az átfogó
értékelést küldje meg a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály részére.

Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Határidõ: azonnal
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T Á J É K O Z T A T Ó
Konyár Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

2015. évi ellátásáról

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról a települési önkormányzat minden évben átfogó értékelést készít,
melyet a Képviselõ-testület megtárgyal.

A helyi gyermekvédelmi feladatokat a Gyvt., valamint a helyi rendelet alapján átruházott
hatáskörben a polgármester, illetve törvény alapján a jegyzõ látja el. Az ügyek döntésre
történõ elõkészítése a Konyári Polgármesteri Hivatal titkársági ügyintézõjének feladata.

A településen a gyermekjóléti alapellátást Derecske Város Jóléti Szolgálat Alapítvány
Mikrotérségi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata – Konyár látta el 2015. július 15.
napjáig. A késõbbiekben Hajdúbagos Idõsek otthona Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata biztosította a szolgáltatást a településen 2015. szeptember 15. napjáig.
Ezt követõen a Konyári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Konyár Község
Önkormányzatának fenntartásában látta el feladatait.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatót
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 10. számú mellékletében
meghatározott tartalmi követelmények szerint került összeállításra.

1./ A település demográfiai mutatói

Konyár község lakóinak száma 2015. január 1-jén 2224 fõ volt, ebbõl a 0-18 éves korúak
száma 566 fõ, ami a lakosság 25,45 %-a. 2014. január 1-jén 2239 lakosból a 0-18 éves korúak
száma 574 fõ volt, ami a lakosság 25,64 %-át jelentette. A lakosságszám csökkenésével a 0-
18 éves korúak aránya is csökkent. Az általános iskolába még 2015. tanév végéig 216
gyermek tanult, ebbõl 4 fõ magántanuló, és 3 fõ bejárós tanuló volt. Az iskolások száma 2015.
október 1-jén már csak 209 fõ volt, ebbõl 5 fõ magántanuló, és 3 fõ bejárós tanuló. Az iskola
tanulóinak létszámcsökkenése az elköltözésekkel magyarázható. Az óvodába 2015. évben 90
gyermeket vettek fel, ahol 4 csoportban történt a foglalkoztatásuk.

A jelenlegi családtámogatási rendszer a gyermekek számának további emelkedését vetíti
elõre, fõleg azoknál a családoknál, ahol a szociális problémák halmozottan jelentkeznek, ahol
a család egyetlen bevételi forrását a gyermekek után járó támogatások (családi pótlék,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) illetve különbözõ szociális ellátások
képezik. A közfoglalkoztatás keretében a hátrányos helyzetû családok további kereseti
lehetõséghez juthattak, ezáltal a családok életkörülményei javulhattak.
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2./ Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot annak a gyermeknek lehet
megállapítani, akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át ha
- a gyermeket egyedülálló szülõ, illetve más törvényes képviselõ gondozza, vagy
- a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek;
- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, az elõzõ pontban fel
nem sorolt esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy fõre jutó
vagyon értéke nem haladja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva a hetvenszeresét.

2015. évben 414 gyermek esetében került rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapításra. A megállapítások ¾-ed részében június hónapban történt a
határozat meghozatala, ez kb. 250 határozatot jelent. Elutasítás 3 esetben, a család jövedelmi
helyzete miatt történt.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság bár rendszeres pénzellátást
nem jelent, a családok számára sok anyagi vonzatú támogatást biztosít. Ilyen támogatás az
ingyenes étkeztetés óvodás és 1-8 évfolyamon tanuló iskolás gyermekek számára, 50 %-os
étkezési kedvezményt a középiskolás gyermekek részére, valamint tankönyvtámogatás.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság további támogatásokat biztosít
a családoknak, mivel ennek megléte az egyik feltétele az óvodáztatási támogatás, a nyári
szociális gyermekétkeztetés igénybevételéhez. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság elõnyt jelent a családoknak ösztöndíjas pályázatokon való részvételnél,
illetve a továbbtanuló gyermekek esetében, amennyiben az egyéb feltételek is fennállnak.

A szülõk évente két alkalommal törvényi elõírás alapján pénzbeli támogatást kapnak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után – 2015. évben
gyermekenként 5.800 Ft-ot - az augusztus 1-i és a november 1-i létszám alapján. 2015.
augusztus 1-jei állapot szerint, augusztus hónapban 400 gyermek után 2.320.000 Ft, míg
2015. november 1-jei állapot szerint, december hónapban 407 gyermek után 2.360.600 Ft
került kifizetésre.

A létszám a 2014. évihez képest - 404 fõ, illetve 416 fõ – kis mértékben csökkent, ami a
településrõl való elköltözéssel magyarázható. A fiatalok egyre több esetben hagyják abba a
középiskolát a nagykorúság elérésével vagy még hamarabb. Nem érzik szükségét annak, hogy
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szakmát szerezzenek, hogy jobb esélyekkel induljanak munkát keresni. Ezekben a
családokban nincs pozitív minta, a szülõ sem rendelkezik szakképzettséggel,
munkaviszonnyal, így nem tud, vagy inkább nem is akar a gyermek további tanulása
érdekében fellépni, inkább kifizeti, ha szükséges a közoktatási szabálysértés miatt kiszabott
pénzbírságokat.

Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok a kötelezõ óvodába járás 3 éves kortól
történõ bevezetésével egyidejûleg 2015. szeptember 1-vel hatályon kívül helyezésre került a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénybõl.
Tekintettel arra, hogy az ellátás évi két alkalommal (június és december) illeti meg a
jogosultakat, az utolsó folyósításra 2015. júniusában került sor. Az ellátás helyébe új
támogatás nem lépett.

2015. június 4-ét követõen óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelmet – ideértve a
támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is – nem nyújthattak be.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására 2015. június 5-én folyamatban
lévõ ügyben a Gyvt. 2015. március 31-én hatályos szabályait alkalmaztuk azzal az eltéréssel,
hogy:

a) a jogosultságot 2015. október 31-éig terjedõ idõtartamra állapítottuk meg,
b) a támogatás elsõ alkalommal történõ folyósítására a 20/C. § (6) bekezdésében
foglaltaktól eltérõen tárgyév június 30-áig került sor.

A Konyári Polgármesteri Hivatal jegyzõje a 2015. június 5-ét megelõzõen megállapított
óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszüntette.

Mivel fokozatosan került kivezetésre az óvodáztatási támogatás, 2015. júniusában 26 fõ
részesült 10.000 Ft támogatásban. 20.000 Ft természetbeni támogatásban nem részesült egy
óvodás korú gyermek sem.

Egyéb támogatások

Lehetõség nyílik olyan támogatás kihasználására, melynél elõnyt jelent a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.

Már több éve minden nyáron biztosít az önkormányzat nyári szociális gyermekétkeztetést
minisztériumi támogatással a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, rászoruló
gyermekek részére. 2015. június 16-tól 2015. augusztus 12-ig 43 napra biztosítottunk
melegíthetõ készételt az 1-8 évfolyamon tanuló gyermekek részére.

Az óvodai ellátás, amennyiben a szülõ nem tudja a gyermeke ellátását biztosítani, a nyári
szünet alatt is igénybe vehetõ.

http://www.pdfdesk.com


Konyár település 2015. évben a leghátrányosabb helyzetû települések közé tartozott, így
valamennyi rászoruló gyermek után pályázhatott Önkormányzatunk önerõ nélkül.

Az igényfelmérést követõen 127 gyermek részére igényeltük meg a napi 440 Ft támogatást.

A gyermekétkeztetés melegétel biztosításával valósult meg, amelyhez ételhordót a szülõk
biztosítottak.

3. / Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételét,
az ott fizetendõ térítési díjat a Gyvt-ben foglaltak figyelembevételével rendeletében
szabályozza. Igénybevétele önkéntes, kérelemre történik, de ha a gyermek védelme az ellátás
önkéntes biztosításával nem biztosított, a Gyvt. alapján kötelezõ igénybevétele elrendelhetõ.

A helyi rendelet alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák:
- gyermekjóléti szolgálat,
- gyermekek napközbeni ellátása,
- gyermekek átmeneti gondozása

Gyermekjóléti szolgáltatás

A szolgáltatás célja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdésének, jólétének, a
családban történõ nevelésének elõsegítése, a veszélyeztetettség megelõzése és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történõ kiemelésének
megelõzése. Szükség esetén a védelembe vétel, illetve a kiemelés elõkészítése.

Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Konyári Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat által biztosította.
A Konyári Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a 2015. évi tevékenységérõl, 2016. február 17.
napján tartott testületi ülésen már beszámolt a Képviselõ-testületnek a szolgálat
képviseletében Panyik Angéla családsegítõ.

Gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élõ gyermekek életkorának megfelelõ
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelõi, gondozói munkavégzésük, munkaerõ piaci
részvételt elõsegítõ programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított
szolgáltatások idõtartama lehetõleg a szülõ munkaidejéhez igazodik.
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A gyermekek napközbeni ellátását különösen olyan gyermek számára kell biztosítani,
- akinek fejlõdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
- akit egyedülálló vagy idõskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban

három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója
gyermekgondozási díjban részesül,

- akinek a szülõje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása
megszervezhetõ a gyermek életkorának megfelelõen bölcsödében, hetes bölcsõdében, családi
napköziben, családi gyermekfelügyelet keretében, házi gyermekfelügyelet keretében,
alternatív napközbeni ellátás keretében.

2015. évben a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája, illetve a Konyári Óvoda biztosította
a településen a gyermekek napközbeni ellátását, óvodai és iskolai napközi biztosításával.

Az óvodába 90 gyermek járt, 4 csoportba. A hiányzások elsõsorban betegség miatt történtek.
2015. évben a nyári idõszakban is több szülõ vette igénybe az óvodai ellátást.

A Gyvt. 151. § (5) bekezdésének módosítása alapján a gyermekétkeztetés során az intézményi
térítési díj 100 %-át normatív kedvezményeként kell biztosítani

a) a bölcsõdei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülõ gyermek után, ha

aa) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

ab) tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

ac) olyan családban él, amelyben a szülõ nyilatkozata alapján az egy fõre jutó
havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelezõ legkisebb munkabér
személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át, vagy
ae) nevelésbe vették

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanuló után, ha
ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

bb) nevelésbe vették

c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek után, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az
Szt. hatálya alá tartozó intézményben helyeztek el
d) sz 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanuló
után, ha

da) nevelésbe vették, vagy
db) utógondozói ellátásban részesül.
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Az óvodás gyermekek közül 2015. szeptemberétõl 81 fõ ingyenesen étkezhetett rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságuk miatt. A fenti törvény módosítás miatt
ingyenesen étkezhetett nevelésbe vétele miatt 4 gyermek, valamint a család alacsony
jövedelme miatt további 4 gyermek. Egy gyerek pedig lisztérzékenysége miatt nem étkezik az
óvodában.

Azon gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult - 170 fõ - ingyenesen
étkezhetett.

Gyermekek átmeneti gondozása

A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlõdését elõsegítõ, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelõ
étkeztetésérõl, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról,
gondozásáról, nevelésérõl, lakhatásáról, vagyis teljes körû ellátásáról kell gondoskodni.

4./ Felügyeleti szerv szakmai ellenõrzést 2015. évben Konyár Község Önkormányzatánál a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály nem végzett
szakmai ellenõrzést.

5./ A jövõre vonatkozó javaslatok, célok, kilátások

A gyermekvédelem az önkormányzat egyik legösszetettebb, ugyanakkor legszerteágazóbb
területe. Türelmet, higgadtságot, segítõkészséget igényel minden gyermekvédelemmel
foglalkozó szakembertõl. Eredmény csak az érintettek – védõnõ, háziorvos, óvoda, iskola,
gyermekjóléti szolgálat, rendõrség, gyermekvédelmi szervek és hatóságok - összefogásával,
az ez irányú munka koordinálásával érhetõ el, de csak akkor, ha a szülõk is közremûködnek.

Településünkön sok a veszélyeztetett, hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû,
magatartási problémákkal rendelkezõ gyermek. 2015. évben Konyáron a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõk közül (414 fõbõl) 391 fõ kiskorúból 118 fõ
hátrányos, 167 fõ pedig halmozottan hátrányos helyzetû a hatályos Gyvt rendelkezései szerint.

A szülõi szenvedélybetegségek, a családtervezési ismeretek teljes hiánya miatt is nõhet a
fogyatékkal születettek száma. A fiatal szülõk az elõtt álló rossz szülõi minta, az
iskolázatlanság, értelmi képesség alacsony szintje miatt nem tartják fontosnak, hogy tanuljon,
szakmát szerezzen gyermekük, hogy majd munkát vállalhasson, önálló jövedelemre tehessen
szert. Többségükben nem foglalkoznak lakókörnyezetük rendben tartásával, az állam által
biztosított támogatások, segélyek beosztásával. A nagykorúvá váló gyermek, nem munkát
keres, hanem az egy éves munkaügyi központi együttmûködés után foglalkoztatást
helyettesítõ támogatást.

Egy-két évtized múlva településünk lakosságának összetétele teljesen átalakul, melyen
változtatni - a jelenlegi jogszabályok figyelembe vételével - helyben nem tudunk.
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A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról
szóló 19/2008. (XI.17.) számú önkormányzati rendeletben szabályzott, a lakókörnyezet
rendezettségérõl szóló szabályok bevezetésével, az eltelt idõszakban a községben nem érte el
célját. A rendelet be nem tartása miatt szankció alkalmazására nem került sor, a jegyzõ
segélyt, támogatást nem szüntetett meg, inkább próbált odahatni, hogy a rendeletben elõírt
feltételeket a kérelmezõ teljesítse. Nem az volt a cél, hogy a nehéz helyzetben élõ emberek
még nehezebben éljenek, hanem, hogy emberi körülmények között. Az elõírt feltételek
teljesítése azonban a magas kivitelezési költségek miatt sok esetben megoldhatatlan maradt.
Ezért a helyi rendelet módosítása szükségessé vált, miszerint kikerült belõle a lakókörnyezet
rendezettségérõl szóló szabályok.

Településünkön a Konyári Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai sok segítséget tudnának
adni a roma szülõk életformájának megváltoztatásához, a jövedelem beosztásához, a munka
megbecsüléséhez, rendre, tisztaságra való neveléshez.

6./ Bûnmegelõzési program bemutatása

Konyár Község Önkormányzata 2015. május 29-én fogadta el az új Bûnmegelõzési
koncepcióját, melyet a Képviselõ-testület a 75/2015. (V. 29.) számú Kt. határozatával
fogadott el.

Célja, hogy az életminõséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend
megóvásában, a bûnmegelõzésben és bûnüldözésben részt vevõk közötti célirányos
párbeszédet, együttmûködést elõsegítse, és megfelelõ keretet nyújtson a széleskörû
összefogásra, a közös feladatok eredményes ellátásához.

Konyár Község Önkormányzatának a rendõrséggel rendszeres, napi szintû a kapcsolata.
Az önkormányzat 1 fõ mezõõrt alkalmaz közalkalmazotti jogviszonyban 2013. óta a
mezõgazdasági termõterületek megóvása céljából.

Konyár településen jelenleg egy polgárõr szervezet a Konyári Sasok Polgárõr Egyesület
mûködik. A szervezetet az Önkormányzat – a velük kötött együttmûködési megállapodás
alapján – anyagilag, pénzügyileg is támogatja. A szolgálat ellátásához rendelkeznek
megfelelõ gépjármûvel, ami elõsegítheti mobilitásukat. A polgárõrök a szervezet jellegébõl
adódóan fõleg biztosítási feladatokat látnak el. Szorosan együttmûködnek a rendõrséggel, s
helyben együtt kell mûködniük a közrend fenntartásában közremûködõ, illetve érdekelt más
szervekkel, személyekkel is. Folyamatos jelenlétükkel visszatartó erõként hathatnak a
bûnözés alakulásában.

Alapvetõen a kriminalitás hagyományos területein belül három prioritást állíthatunk fel:
- a települési bûnözés (személy elleni, közlekedési, közrend elleni és vagyon

elleni bûncselekmény), valamint
- a gyermek- és fiatalkori bûnözés és
- a családon belüli erõszak megelõzését.

Egyelõre a kábítószerrel való bûnözés Konyáron nem jellemzõ, így e tekintetben elsõsorban
jelenleg a felvilágosításra, a megelõzésre kell figyelmet fordítani.
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2015. évben a rendõrség tájékoztatása szerint leginkább garázdaság, testi sértés,
közösségellenes magatartás volt jellemzõ, de ez sem volt nagymértékû.

Önkormányzatunknak jelenleg a bûnmegelõzés érdekében, a következõ eszközök állnak
rendelkezésére:

• hatékony egyeztetõ, közvetítõ szerep felvállalása,
• konfliktusok kezelése, probléma megoldás kezdeményezése,
• közlekedésbiztonsági intézkedések, közvilágítás, útkeresztezõdések biztonsági

intézkedései,
• helyi rendészeti, társadalmi szervezet mûködtetése,
• rendõrség, polgárõrség anyagi támogatása,
• bûnmegelõzési programokhoz kapcsolódó pályázati lehetõségek kihasználása, ehhez

szükséges saját forrás biztosítása,
• prevenciós, rehabilitációs programok szervezése, koordinálása,
• mezõõri szolgálat mûködtetése.

7./ Civil szervezetekkel való együttmûködés

Konyár Község Önkormányzata a településen mûködõ civil szervezetekkel – Pávakör
Egyesület, Konyári Sasok Polgárõr Egyesület, Nótások Egyesülete, Konyári Sportegyesület,
Konyári Szépkorúak Klub, Református Egyház, Hajdú Speciális-Kutató Mentõ Egyesület -
együttmûködik, azokat anyagilag is támogatja.
A szervezetek a települési rendezvényeken aktívan közremûködnek, példát mutatva a
fiataloknak.

Konyár, 2016. május 21.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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8. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megszegésének
következményeirõl szóló 21/2015. (X.09) önkormányzati rendelet módosítása

Vig Szilárd polgármester: Konyár Községben a tavasz beköszöntével gyakran, szinte tömeges
mértékben tapasztalható, hogy a lakosok az ingatlanuk körülötti közterületen nem kaszálják a
füvet vagy nem elégséges mértékben. A rendeletük módosítása azért vált szükségessé, mert
néhányan félreértették a rendelkezést, úgy gondolják, hogy az csupán az ingatlan elõtti
közterületrészre vonatkozik és sem az ingatlan oldalában sem a mögöttes részeken nem
kaszálnak.
Az is általános probléma, hogy csak az ingatlan körülötti néhány méteres sávban kaszálnak.
Egyértelmû megfogalmazás nem volt arra, hogy az ingatlant körülvevõ közterület
karbantartása milyen mértékben terjedjen ki az ingatlan környékén. Miután a rendeletük úgy
fogalmazott, hogy az ingatlan elõtti közterületre vonatkozik. Az ingatlan elõtti közterület
tisztántartását köteles elvégezni. A rendelet 1. § tartalmazza, hogy az ingatlan körüli
közterületen az úttestig terjedõen, úttest széléig kell rendben tartania az ingatlan elõtti
területet. Akinek a kerítés szélétõl az úttest széléig van 20 m vagy 6 méter méltányosság
alapján mérlegelni kell, hogy hány éves az illetõ, ha idõsebb személy nyújt be kérelmet, hogy
problémát okoz az ingatlan elõtti terület karbantartása ez esetben a polgármester dönthet úgy,
hogy közfoglalkoztatottakat küld az adott terület megtisztítására.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Major Imre képviselõ: Amikor az adott személy odaköltözött látta az ingatlan
elhelyezkedését. Tudomásul kell vennie az ingatlan tulajdonosának, nem hivatkozhat arra,
hogy neki nagyobb területet kell karbantartania, mint másnak.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben az adott személy egyedülálló és idõsebb,
méltányossági kérelem alapján bírálja el a jogosultságot. Hozzá egy 68 éves lakos fordult
ezzel a panaszával. Megkérte, hogy írja le pár sorban a panaszát és segít neki megoldani a
problémát.

Erdõháti Béla képviselõ: Amennyiben fizikailag vagy technikailag nem tudja levágni az
önkormányzat végez ilyen szolgáltatást, és kifizeti a szolgáltatást díját.

Nagy Csaba képviselõ: A Gáborjáni utcán van olyan lakos, akinek 8 méteres szakaszt kell
rendben tartania, ez a lakosnak jelentõs költségbe kerül évente.

Erdõháti Béla képviselõ: Amennyiben nyugdíjas kevesebb pénzbe kerül.

Nagy Károlyné képviselõ: Ilyen helyen be kellene segítenie az önkormányzatnak térítés
nélkül.

Erdõháti Béla képviselõ: Kérelem alapján a polgármester úr egyedi elbírálás alapján elbírálja.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztésben foglaltak
alapján javasolja a rendelet módosítását.
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Szeretné kérni a képviselõket, hogy személyes példamutatással is éljenek. Amikor a
településen dolgozott jegyzõként, akkor mondta, hogy amíg a képviselõnek nincs rendben a
portája addig nincs erkölcsi alapja a többi lakost bírságolni.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni képviselõ asszony hozzászólását és támogatja az általa
elmondottakat.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a rendelettervezet tartalmával
kapcsolatban?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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Konyár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
14/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megszegésének következményeirõl
szóló 21/2015. (X.09) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk a) pontjában, valamint az Mötv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

1.§

A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megszegésének következményeirõl
szóló 21/2015. (X. 09.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdés e)
pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„e) az ingatlanokról, az ingatlan elõtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter
széles területsáv, illetõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes
terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyesésérõl, gallyazásáról; az ingatlan körüli
közterületen az úttestig terjedõen a fûfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról,
valamint ezen a területen lévõ növények lehullott lombjának, és egyéb növényi
részeinek takarításáról, összegyûjtésérõl, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon,
hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetõleg terület biztonságos közlekedésre
alkalmas legyen,”

Záró rendelkezések

2.§

(1) A rendelet 2016. május 27. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

Konyár, 2016. május 26.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. május 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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9. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Gáborjáni utcán élõk kérelme

Vig Szilárd polgármester: 2016. április 19-én érkezett jegyzõasszonyhoz egy levél. 2015. év
elején érkezett egy ehhez hasonló levél a Debreceni utcán élõktõl a Hivatalukhoz. A lakosok
azzal a panasszal éltek, amely szerint munkagépek, nehézgépek, jármûszerelvények,
tartálykocsik évek óta növekvõ forgalma, továbbá a por, zaj, bûz, szemét (veszélyes hulladék)
miatt lassan élhetetlenné válik a település azon része. A lakóépületeken repedések jelzik a
forgalom okozta károkat. A lakóépületek tulajdonosai érzékelik a rázkódást, amit ezek a
túlsúlyos jármûvek okoznak. A por, zaj, bûz miatt az udvaron, kertben sem kellemes
tartózkodni. A kérelmezõk úgy gondolják, hogy a szarvasmarhateleppel és a derecskei
illetõségû cégek által bérelt földekkel összefüggésben növekedett meg elviselhetetlenül a
forgalom.
Tûrhetetlen számukra, hogy a falu érdekeltségébe nem tartozó gazdálkodási tevékenységüket
a településünk eleve rossz állapotban lévõ útjain, az út mentén élõk kárára bonyolítják le.
Nyomatékosan kérik a falu felelõs vezetõit, elsõsorban a jegyzõ asszonyt, hogy az érintett
utcák lakóinak érdekében azonnali intézkedéseket foganatosítson.
A kérelmet 19 Gáborjáni utcán élõ lakos írta alá.
Véleménye szerint, ha a Gáborjáni utcán élõkkel kapcsolatban döntenek, akkor a Debreceni
utcán élõk kérelme ügyében is hozzanak döntést. Amennyiben súlykorlátozó táblát helyeznek
ki, az a veszély is fent állhat, hogy a többi utcán növekszik meg a forgalom. Megkéri a
képviselõ-testület tagjait, hogy mondják el észrevételeiket ez ügyben.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Csaba képviselõ: A szóban forgó utcában lakik. Évek óta küzdenek ezzel a problémával.
Vasárnap szállítják a trágyát, silót. Ez az az utca ahol mindennap nagy a forgalom. A tejes
autó mindennapos jelenség az utcában. A hígtrágya, szerves trágya szállítás, silótakarmány
szállítás ezen az utcán folytatódik.

Vig Szilárd polgármester: Mi a javaslata a probléma megoldására?

Nagy Csaba képviselõ: Nem tud megoldást. Valahol el kell szállítaniuk ezeket a dolgokat. A
cukorrépa megszûnt, õk éjjel-nappal szállították szezonálisan. Közös megegyezésre lenne
szükség. A szarvasmarhatelep is vonzza ezeket a problémákat.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak további észrevétele?

Nagy Károlyné képviselõ: Éjszaka is van forgalom?

Nagy Csaba képviselõ: Éjszaka csak akkor van forgalom, amikor a hígtrágyát szállították.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha lassabban megy a gépjármû tele rakománnyal akkor nem
remegnek annyira a lakások.

Nagy Csaba képviselõ: Hallotta, hogy volt egy olyan felszólítás, amikor a hígtrágyát hordták,
hogy csak 20 km/h-val lehet nekik menni. Ekkor ezt be is tartották. A szerves trágyát
derecskei magánfuvarozók végzik, valamint a siló és a takarmányszállítást is.
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Nagy Károlyné képviselõ: Ha a 30 km/h sebességkorlátozó táblát kihelyeznék, ez részben
megoldást jelente a problémára.

Nagy Csaba képviselõ: Nem jelentene megoldást. Kitiltani nem lehet õket az utcából.

Vig Szilárd polgármester: Megoldást is mondania kellene Nagy Csaba képviselõnek a
problémára.

Nagy Csaba képviselõ: Véleménye szerint túlsúllyal is közlekednek ezek a gépjármûvek.

Nagy Károlyné képviselõ: Hallotta az ott lakóktól, hogy ha lassabban mennek nem rázkódik a
ház.

Nagy Csaba képviselõ: Ha kirakják a 30 km/h sebességkorlátozó táblát, az a személyautókra
is vonatkozni.

Nagy Károlyné képviselõ: Tehergépjármûvekre nem lehet kirakni a sebességkorlátozó táblát.

Fehér Károlyné alpolgármester: Attól a traktorok ott maradnak.

Vig Szilárd polgármester: A zaj az MTZ traktorok esetében is jelentkezett a TSZ idejében.

Major Imre képviselõ: Amikor Nédics István volt a polgármester akkor ugyanilyen probléma
állt fent a Kiss utcán. A Kiss utcára súlykorlátozó táblát helyeztek ki. A gazdáknak akkor sem
tetszett ez az ötlet.

Vig Szilárd polgármester: Konyári gazda mondta neki, hogy neki sem tetszett az, hogy
súlykorlátozást helyeztek ki a hidakra. Régen ebbõl nem volt baj. Az utcában élõknek az
lenne a célja, hogy ne menjen az utcában semmi.

Major Imre képviselõ: A Sóstói úton lakik, ahol véleménye szerint nagyobb a forgalom.

Erdõháti Béla képviselõ: Más a Sóstói út terhelhetõsége és más a Gáborjáni utcának.

Vig Szilárd polgármester: Erdõháti úrnak mi a javaslata?

Erdõháti Béla képviselõ: Sebességkorlátozást javasol.

Vig Szilárd polgármester: A sebességkorlátozás személyautókra is vonatkozik

Erdõháti Béla képviselõ: Ez esetben a magánszemélyeknek is el kell viselnie a
sebességkorlátozást. Ha annyit elérnek a sebességkorlátozással, hogy csökken a rezonancia a
lakások statikáját nem fogja tovább rombolni, akkor elérték a céljukat.

Vig Szilárd polgármester: Ha egy utcával arrébb jönnek például a Rákóczi utcára?

Erdõháti Béla képviselõ: Súlykorlátozás van a Rákóczi utcára bevezetve. Sebességkorlátozás
is ki van helyezve bizonyos idõpontokban. Kiegészítõ tábla van a közlekedési tábla alatt. A
táblák felhelyezéséhez a közúti hatóság engedélyét is kérni kell. Rá kell vezetni Konyár
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Község közlekedési térképére is.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Önkormányzati tulajdonú az út, de a közutat megkeresi és az õ
hozzájárulásukat is kikéri abban az esetben ha a közúthoz csatlakozik, a Sóstói út pedig a
közúthoz tartozik. Megkeresi a közutat és javaslatot kér.

Erdõháti Béla képviselõ: Sebességkorlátozást javasol.

Major Imre képviselõ: Kiraknak egy 30 km/h sebességkorlátozó táblát, pedig 50 km/h–val
lehet közlekedni, olyan sokat jelent a 20 km/h?

Erdõháti Béla képviselõ: Az 50 tonnás gépjármûveknél sokat jelent. Személygépjármûveknél
nem jelent sokat.

Nagy Csaba képviselõ: Falun belül a teherautó nem megy 50 km/h-val, mivel a faluban lévõ
közlekedési morál ezt nem teszi lehetõvé. Kaptak egy olyan felkérést, hogy a Haraszti
tanyától segítsenek rendbe tenni az utat. Rakja rendbe az, aki tönkretette.

Vig Szilárd polgármester: Az ügyben érintett képviselõk nem szavazhatnak ebben az ügyben.
Az ügyben hozott döntés súlya miatt azt javasolja, hogy ha minden képviselõ jelen van, akkor
szavazzanak róla.

Fehér Károlyné alpolgármester: Azt javasolja, hogy hívják meg a nagy cégek képviselõit egy
képviselõ-testületi ülésre. A Bold Agro Kft. valóban tett kezdeményezést ez ügyben, az õ
jármûveik nem jártak 20 km/h-nál nagyobb sebességgel, mivel monitor van a gépekbe
beszerelve, ezt Szabó Viktor személyesen ellenõrizte. Békési urat a Petõfi Kft. igazgatóját is
meg kell hívni képviselõ-testületi ülésre egy személyes megbeszélésre. Ha kihelyeznek a
Gáborjáni utcára egy 30 km/h sebességkorlátozó táblát sokat nem fognak megoldani vele.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben a két nagy cég lelassít és közben más gazda megy 40
km/h sebességgel az nem olyan, mint egy 40 tonnás gép, ami okozza azt a fajta rezonanciát,
ami következtében károsodnak a lakóépületek. Támogatja alpolgármester asszony ötletét.
Képviselõ-testületi ülés keretében gondolja alpolgármester asszony megvitatni a problémát?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. A traktorok önerejébõl kevés az ami meghaladja a 25
km/h sebességet. Az IFA szerelvények mennek nagy sebességgel. A trágyaszállítást IFA
szerelvénnyel oldja meg a Petõfi Kft.

Nagy Csaba képviselõ: Nem érti meg a fuvarozókat sem a nagy sebesség miatt.

Nagy Károlyné képviselõ: A gépjármûnek sem jó, ha gyorsan halad az út minõsége miatt.

Nagy Csaba képviselõ: Van amikor egymás mellett nem tudnak elhaladni az út szélessége
miatt, hanem le kell húzódnia.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Úgy hallotta, hogy inkább üresen száguldoznak. Maga a munkáltató
elvárja, hogy többször forduljon egy nap, ezt teljesítenie kell, ezért üresen megy gyorsabban.
Emiatt hiába helyeznek ki súlykorlátozó táblát, ha üresen gyorsan megy

Szabó Attila konyári lakos: Fekvõrendõr kihelyezését javasolja mind a Debreceni mind, pedig
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a Gáborjáni utcákra.

Nagy Csaba képviselõ: Utána kellene járni.

Erdõháti Béla képviselõ: Az út minõségileg nem alkalmas arra, hogy fekvõrendõrt
helyezzenek ki, új útburkolatot igényel.

Vig Szilárd polgármester: Azon a részen igényel új útburkolatot, ahova lehelyezik a
fekvõrendõrt.

Nagy Károlyné képviselõ: A csatornázásig nem tudnak fekvõrendõrt lehelyezni.

Nagy Csaba képviselõ: Örül, hogy elõtte van egy kátyú, mert így lelassítanak a gépjármûvek.

Nagy Károlyné képviselõ: Ha 50 méterenként helyezik ki a fekvõrendõrt az elég sûrû.

Nagy Csaba képviselõ: A tejes autó lassan jár.

Vig Szilárd polgármester: A megoldás az, ahogy Edit néni javasolta, hogy meghívják a két
nagy cég képviselõjét képviselõ-testületi ülésre.

Nagy Károlyné képviselõ: Végleges megoldást csak akkor tudnak hozni, amikor a csatornázás
befejezõdik, az utakat akkor állítják helyre.

Vig Szilárd polgármester: Az utakat helyreállítják. Nem nagy helyet foglal el az úton a
fekvõrendõr.

Nagy Csaba képviselõ: Ez ügyben meg kell kérdezni egy szakembert.

Nagy Károlyné képviselõ: A Járásnál van olyan személy, aki a közlekedéssel foglalkozik?

Erdõháti Béla képviselõ: A Kormányhivatalnak egy szakigazgatási szerve.

Vig Szilárd polgármester: Úgy gondolja, hogy nem szükséges egy szervvel sem egyeztetni a
fekvõrendõr lehelyezésérõl.

Nagy Károlyné képviselõ: Elõször, ahogy polgármester úr javasolta, üljenek le a nagy cégek
képviselõivel és beszéljék meg a felmerült problémát. Késõbb megvitathatják a fekvõrendõr
kihelyezését.

Fehér Károlyné képviselõ: Megkezdõdött a zöldsiló betakarítása.

Nagy Csaba képviselõ: Igen tud róla. Mindig hétvégére idõzítik ezeket.

Nagy Károlyné képviselõ: Beszélni kell velük, hogy ne éjszaka vagy hétvégére idõzítsék a
szállítást hanem lehetõleg munkanapokra.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben lehetséges összehívják a két érintett cég vezetõjét. A
fekvõrendõrrel kapcsolatban körbejárják a lehetõségeket. Amennyiben a képviselõ-testület
hatáskörében áll a fekvõrendõr lehelyezése, döntenek róla. A napirendi pontot napolják.
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10. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Ács Gyuláné Konyár, Szabadság u. 13. szám alatti lakos ügye

Vig Szilárd polgármester: Ács Gyuláné 2016. május 13. napján kért levelében arra kéri
Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testületét, hogy az ingatlana melletti
„kiszugot” zárassa le.
Ács Gyuláné kérelmében elõadta, hogy nem tud a kertjében veteményezni, mert kiszedik,
lepermetezik a veteményt. Több alkalommal is elõfordult, hogy hozzá nyúltak. Ács Gyuláné
egyedül él és fél a betolakodók emiatt. Nem lát összefüggést abban, hogy a veteményét
lepermetezik és emiatt zárják le a zugot. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a 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: Tegnap elment megnézni a terepet. Ács Gyulánénak alacsony, 1 méter
magasságú kerítése van. A kerítés nem biztonságos, errõl nem tehet az önkormányzat.
Csináltasson normális kerítést. A Bizottság véleménye szerint nincs joguk lezárni egy utcát,
mivel az közterület. Ha lezárnák valakinek rendben kellene tartania. Az udvara nincs rendben,
gyomos, gazos. Gondozatlan kerítése van. Ha valakihez bemennek lopni a rendõrséghez
forduljon, ne pedig az önkormányzathoz.

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem érti, hogy hogyan permetezi le bárki is azt a területet.

Major Imre képviselõ: A kerítése fával van benõve.

Nagy Károlyné képviselõ: Korábban a kérelme nem erre terjedt ki. Autók mentek át a zugon,
emiatt oszlopokat helyeztek ki, így csak kerékpárokkal tudtak ott közlekedni. Ezt most is meg
lehetne csinálni. Nem jelente nagy költséget az önkormányzat részérõl.

Nagy Csaba képviselõ: Most nem a forgalommal van a baj.

Major Imre képviselõ: Van, aki ott szeretne eljárni. Véleménye szerint nem kell lezárni a
zugot.

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

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 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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87/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata Képviselõ-testülete nem ad helyt
Ács Gyuláné (Konyár, Szabadság u. 13. szám alatti lakos)
kérelmének ezért az ingatlana melletti zugot nem záratja le.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

11. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Szegény Sándor 4138 Komádi Fõ utca 222-224. szám (Komádi Fogyatékosok
Otthona) alatti lakos ügye

Vig Szilárd polgármester: Szegény Sándor gondnoka, Szabóné Krucsó Andrea 2016. április
29. napján érkezett levelében arra kérte Konyár Község Önkormányzatát, hogy a
gondnokoltja 1/1 arányú tulajdonát képezõ Konyár 109. hrsz-ú, a valóságban Konyár,
Rákóczi u. 72. szám alatt lévõ romos állapotú ingatlanának lebontásában segédkezzen. Az
ingatlanon részben elbontott épületek találhatóak, illetõleg a meglévõ lakóépület állaga a
szomszédos ingatlanon élõ személyek testi épségét veszélyeztetõ állapotú.
A fentiek miatt több esetben lakossági bejelentést tettek a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalához.
A romos állapotú élet- és balesetveszélyes gazdasági épületek helyreállítását és lebontását
anyagi okok miatt nem tudja megoldani.
Személyes véleménye, hogy az épületet az önkormányzat ne bontatja le.Van-e a képviselõ-
testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
/
Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Helyszínen volt valaki megnézni az ingatlant?

Vig Szilárd polgármester: Az adóügyi ügyintézõjük volt kint. Az ingatlan vélemény szerint
sokra értékelték fel.

Nagy Károlyné képviselõ: Megnézték, hogy milyen állapotban van? Valóban veszélyezteti
valakinek az életét?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Kiss Sándorné nyújtott be kérelmet, hogy az önkormányzat
intézkedjen az Építésügyi hatóságnál, mivel a ház oldala elbomlott emiatt átborul az õ
kertjébe. Mindig a vályogot takarítja, mivel a veteményét összedöngöli a vályog. Ezt jelezte
az építésügy felé. Ennek hatására kérték szerinte a gondnokot, hogy gondoskodjon az épület
elbontásáról.

Major Imre képviselõ: Felajánlhatná az önkormányzatnak, ha nincs rá szüksége.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint kb. 400.000 Ft tartozás terheli az ingatlant.
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A gyámhatóság engedélye kell hozzá. Amennyiben a gondnokolt
érdekében nem áll a jogügylet, akkor a gyámhatóság nem járul hozzá az ajándékozási
szerzõdéshez.

Vig Szilárd polgármester: Soknak tartja a 400.000 Ft tartozást valamint, hogy az
önkormányzat saját költségén bontassa le az épületet. Nem az önkormányzat érdekeit
szolgálja, hogy egy ilyen ügyletbe belemenjen. 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:

88/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Szegény Sándor 4138
Komádi Fõ utca 222-224. szám (Komádi Fogyatékosok Otthona) alatti
lakos gondnokolt Konyár, Rákóczi u. 72. szám alatti ingatlanának
elbontatását nem vállalja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

11. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Szeméttelep bedúratása, valamint a Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlan tereprendezése

Vig Szilárd polgármester: A különfélékben két tereprendezési ügy van napirenden. A temetõ
mögötti szeméttelep bedúrását 500.000 Ft értékben elfogadta a képviselõ-testület. A munka
bruttó összege 585.000 Ft, amibõl a képviselõ-testületnek 85.000 Ft-ot kellene még állnia.

A Rákóczi u. 68. szám alatti ingatlanon színeket építenének. Egy helyen lennének a gépek és
a termény tárolói is ott lennének. A közfoglalkoztatási programban rendelkezésre áll egy adott
összeg faanyagra. A terület lejtõs, emiatt tereprendezésre lenne szükség, ami megközelítõleg
bruttó 590.000 Ft-ba kerülne.

A hûtõkamra megépítéséhez 1.400 db téglára van szükség. A vállalkozó, aki a téglát hozza, õ
ezt így biztosítja számukra, ezért nem kell fizetniük.

Nagy Károlyné képviselõ: Biztos helyen lesznek a gépeik?

Nagy Csaba képviselõ: Mindegy hogy hol lesznek, ha õrizve lesznek, biztos helyen lesznek.
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Fehér Károlyné alpolgármester: A Rákóczi u. 68. szám alatti területet mindenképpen rendbe
kell tenni.

Vig Szilárd polgármester: A területen lévõ ingatlant is le kell dúratni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Olyan területrõl van szó, amire nem lehet építési
munkálatokat kezdeni, amíg nem teszik rendbe.

Nagy Károlyné képviselõ: A költségvetésükbe be van tervezve?

Vig Szilárd polgármester: A pénzügyi ügyintézõket kérdezte, akik szerint van rá keret.

Erdõháti Béla képviselõ: Minek a terhére döntsön a képviselõ-testület, mit ajánlott a pénzügy?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ugyanarra, mint a szeméttelep esetében.

Nagy Károlyné képviselõ: A pénzmaradvány terhére?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

Fehér Károlyné alpolgármester: Meg kell nézniük a képviselõknek is, hogy ez nem egy
valótlan kiadás, hanem meg kell csinálniuk.

Erdõháti Béla képviselõ: Földet hordanának rá? Hogyan oldanák meg?

Fehér Károlyné alpolgármester: Elõször le kell gyalulni. Még lekaszálni sem lehetett. Minden
ingatlan helyén rom van, amit le kell gyalulni.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben a képviselõ-testület úgy határoz, holnap kezdenének
hozzá a munkálatokhoz.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

89/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Konyár
településen lévõ régi szeméttelep helyének megtisztíttatása
érdekében megszavazott 500.000.- forint költséget, kiegészíti
585.000.- forintra a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

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

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

90/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133 Konyár,
Rákóczi u. 68. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon
tereprendezés céljából munkálatokat végez bruttó 595.000 Ft összegig, a
2015. évi pénzmaradvány terhére.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: A Rákóczi u. 68. szám alatti telek körbekerítésével kapcsolatban
kimutatást kért Attila bácsitól. Bruttó 114.000 Ft-ba kerülnének az oszlopok, a drót bruttó
62.000 Ft-ba kerülne.

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

Nagy Csaba képviselõ: Úgy hallotta, hogy a józsai betonüzemben a legolcsóbb a betonoszlop.

Vig Szilárd polgármester: Tud elérhetõséget?

Nagy Csaba képviselõ: Interneten meg lehet nézni.

Vig Szilárd polgármester: Egy összeghatárig dönthetnek ez ügyben.

Fehér Károlyné alpolgármester: Drótra is szükség lesz.

Nagy Csaba képviselõ: A drótot Derecskén is meg lehet vásárolni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Ha mindent Derecskén vásárolnak meg, kapnak
kedvezményt.

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

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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91/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133 Konyár,
Rákóczi u. 68. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant körbekeríti
bruttó 186.780 Ft értékben, a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. Óvodai vízlefolyó csere

Vig Szilárd polgármester: Az óvodai víz lefolyócserét szeretné elvégeztetni. A Hadházi-Bau
Kft. hozta a legjobb árajánlatot. Információi szerint a szennylé visszafolyik már évek óta. A
konyhában is szeretné a vízlefolyó cserét. A konyhára még nincs ajánlat. A Hadházi-Bau Kft.
bruttó 915.000 Ft összegû ajánlatot tett az óvoda munkálatok elvégzésére. A konyhával
kapcsolatban magasabb összegû költséget vár.

Nagy Csaba képviselõ: A gond az, hogy a konyhát toldják-foldják.

Vig Szilárd polgármester: A vízlefolyó cserét mindkét helyen meg kell oldani.

Major Imre képviselõ: Az óvodát több mint 4 éve újították fel, akkor is ez volt a probléma.

Vig Szilárd polgármester: Beszélt a pénzügyi ügyintézõvel, aki azt az információt adta
számára, hogy a pénzmaradvány terhére egy bizonyos összeget el tudnak különíteni erre a
célra.

Erdõháti Béla képviselõ: Össze kellene adni, hogy mennyi pénzzel rendelkezhetnek a
maradvány terhére, mivel elég sokszor döntöttek már a pénzmaradvány terhére.

Vig Szilárd polgármester: Minden döntésnél egyeztetett a pénzüggyel.

Erdõháti Béla képviselõ: Mint a Pénzügyi Bizottság elnöke kimutatást kér a pénzügyi
maradványról.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

92/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat
fenntartásában álló Konyári Óvoda vízlefolyó cseréjéhez szükséges
917.000 Ft összeget a 2015. évi pénzmaradvány terhére biztosítja.
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Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Nagy Csaba képviselõ: Az óvodai csatorna felújítással kapcsolatban nem lehetne a
csatornaépítõkkel szerzõdést kötni a garanciára?

Erdõháti Béla képviselõ: A mûszaki átadás-átvételkor meg kell nézni, hogy mûködik-e
rendesen a csatorna. 36 hónap garanciát vállalnak.

3. TRV Zrt.

Vig Szilárd polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt.-vel kapcsolatban
tájékoztatja a tisztelt képviselõ-testületet. Kálmánné Nagy Mária megbízott üzemigazgató
amikor legutóbb nála járt, abban állapodtak meg, hogy a településen lévõ 13 közkifolyóra
kiérkezett 600.000 Ft os számlával kapcsolatban lenyilatkozzák, hogy 7 közkifolyó nem
mûködött. Így arányosan felére csökken a számla összege. Úgy gondolta, ha megszüntetik a
bérleti-üzemeltetési szerzõdést a vízmû hozzáállása sok mindenben változni fog. Ez
beigazolódni látszik, a ma érkezett számlán szereplõ összeg változatlan maradt azután is,
miután a jegyzõasszony lenyilatkozta, hogy 7 közkifolyó nem mûködik. A számlát nem
fizetik ki. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. az önkormányzatok által mûködtetett
Zrt. volt, ami most végelszámolás alatt van. A legutóbbi közgyûlésen tapasztalta, hogy nincs
egyetértés az önkormányzatok között abban, hogy egybe adják el a Hétvezér utcai ingatlant. A
TRV Zrt.-nek csak a laborra van szüksége. Eredetileg 800.000.000 Ft-ért értékesítették az
egész ingatlant. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. adja azt az összeget a TRV Zrt.-nek
amibõl megvásárolnák ezt az ingatlant. Az MNV Zrt. nem támogatja, hogy a TRV Zrt.
800.000.000 Ft összegért vásárolja meg az ingatlant. A tervek szerint 45 település ment volna
át a TRV Zrt.-hez. Mivel több mint 20 település nem ment át a TRV Zrt-hez így nem hagyták
jóvá, hogy ilyen magas összegért vásárolja meg a TRV Zrt. az ingatlant. Kb. 300.000.000 Ft-
ot egy év alatt elherdáltak a bérleti díjra és más dolgokra. Véleménye szerint az MNV Zrt.
logikája gazdaságilag is rossz, ha egy év alatt költ 300.000.000 Ft-ot ahhoz hogy az
üzemeltetést megoldja a településeken, minthogy egybõl megvásárolta volna az ingatlant. Az
egyik település polgármestere levelében leírta, hogy sem technikai felszereltség, sem pedig
személyi feltétel nem volt meg a TRV Zrt-nek arra, hogy magas színvonalú szolgáltatást
biztosítson. Mindezen települések és õk is rosszul döntöttek. Nagy harc folyik az
önkormányzatok között, hogy egybe adják el az ingatlant. Véleménye szerint is ez lenne a
legjobb megoldás. Az ingatlant társasházzá akarják átalakítani, mindez elég költségesnek
bizonyulna. Az önkormányzatok 55 %-a döntött úgy, hogy lezáratják a labort, mivel a TRV
Zrt. nem fizeti a bérleti díjat. Amire a közgyûlés 2015. decemberében felhatalmazta Tóth
Attila végelszámolót. A TRV Zrt. az általa gondolt bérleti díjat szándékozik kifizetni, ami
nagyságrendekkel alacsonyabb az eredeti összegnél. Emiatt mivel a TRV Zrt. nem fizet
bérleti díjat a labort az önkormányzatok le akarják záratni. Az egyik település polgármestere
levelében megírta, hogy az általa képviselt javaslat, miszerint továbbra is a TRV Zrt.-nek
adják ki bérbe a labort még így is. Mivel 2.500.000 Ft -+ÁFA összeggel lesznek az
önkormányzatok szegényebbek havonta. A polgármester úr arra hagyatkozik, hogy
kompromisszumra kell lépni. A másik polgármester erre válaszul azt írta, hogy addig
szavazzanak, míg egyességre nem jutnak, ez nem kompromisszum. Értékvesztés akkor
következne be, ha az ingatlant feldarabolnák, mindez nem a HBV Zrt. tulajdonosainak az
érdeke. Ragaszkodik hozzá, hogy hatályon kívül helyezzék, hogy lezáratják a labort. A TRV
Zrt. fenyegetõzik, hogy amennyiben lezárják a labort keres másik helyet és 24 fõt elbocsát a
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laborból. Padhelyzet alakult ki. A TRV Zrt. pereskedni fog azon önkormányzatokkal, akik
kárt okoznak neki azáltal, hogy a labor lezárásra kerül. A kialakult helyzet alapján a
pereskedés látszik kibontakozóban.

Nagy Csaba képviselõ: A felek leültek és megbeszélték a dolgokat?

Vig Szilárd polgármester: Közgyûlés döntött ez ügyben.

4. Feladatellátási szerzõdés a háziorvossal

Vig Szilárd polgármester: Az óvodai TOP-os pályázat benyújtásra került. A háziorvosukkal
kötött szerzõdést ki kellene egészíteni azzal, hogy az iskolai egészségügyi szolgáltatást a
háziorvos végzi. A képviselõ-testületnek azt kell elfogadnia, hogy módosítják a feladat-
ellátási szerzõdést a két kapott minta alapján. Fontos, hogy az óvodai és az iskolai
egészségügyi feladat-ellátást is tartalmazza a szerzõdés.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

93/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012. évben megkötött
háziorvosra vonatkozó Feladatellátási szerzõdést módosítja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Feladatellátási
szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. Czvik Józsefné kérelme

Vig Szilárd polgármester: Czvik Józsefné konyári lakos kérelemmel fordult
önkormányzatukhoz. Ingatlan egy részét eladta. A nagykapuja is az eladott részhez tartozott.
Emiatt új kapubejárót kell létrehozni. Az árokba kellene egy átereszt építeni, valamint a
betonozási költségekhez is az önkormányzat hozzájárulását kérte. Kisebb összegig tudják
támogatni a kérelmezõt.

Nagy Csaba képviselõ: Javasolja, hogy munkaerõvel járuljanak hozzá a munkálatokhoz.
Mielõtt eladta az ingatlana egy részét nem gondolt bele, hogy szüksége lesz kapura?

Vig Szilárd polgármester: Idõs személyrõl van szó, így méltányosságból tudnak neki segíteni.

Nagy Csaba képviselõ: A kérelmezõ vegye meg az átereszt és az építéshez szükséges anyagot,
az önkormányzat munkaerõben tud segíteni neki.
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Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

94/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Czvik Józsefné (4133
Konyár, Sóstói út 78. szám alatti lakos) kapubejáró építése tárgyú
kérelmét, munkaerõvel tudja segíteni.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert Czvik Józsefné
értesítésére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. Iskolai gyermeknapra támogatás biztosítása

Vig Szilárd polgármester: Az óvodában gyermeknapra minden kisgyermek egy gömb
fagylaltot kapott, ami összesen 14.000 Ft-ba került. Az iskolából tagintézmény asszony
kereste fel ugyanebben az ügyben. A gyermekek számára összesen 60.000 Ft-ba kerülne a
fagylalt.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem nagy összegrõl van szó.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

95/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Derecskei Bocskai
István Általános Iskola és AMI Konyári II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola részére gyermeknap alkalmából 60.000 forintot biztosít a 2015. évi
pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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7. Szünidei étkeztetés

Vig Szilárd polgármester: Törvény szerint az önkormányzatoknak meg kell oldaniuk a
szünidei gyermekétkeztetést, a gyermekéhezés kiszorítása érdekében. A testületnek most arról
kell döntenie, hogy a bölcsõdés korú gyermekek, hány napig vegyék ezt igénybe. Minimum
43 munkanapon lehetséges, de maximum 55 munkanapig. A testületnek 43 munkanapot
javasol. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

96/2016. (V. 26.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 5 hónapos kortól 2,5
éves korig, a bölcsõdés korú gyermekek részére 43 munkanapon keresztül
(2016. június 16 – 2016. augusztus 15.) szünidei étkeztetést biztosít.

Határidõ: 2016. június 16.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

8. Egyebek

Nagy Csaba képviselõ: Jegyzõasszonytól kérdezi a vasútállomás elõtetõjével kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: A vasútállomás épülete megújult.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Abban maradtak, hogy annyi pénzt áldozott az önkormányzat a
legutóbbi beruházásra, hogy nem kívánnak több pénzt ebbe fektetni. Nem született az ügyben
határozat.

Vig Szilárd polgármester: Mit szeretnének oda építeni?

Nagy Károlyné képviselõ: A probléma az, hogy áznak az utasok.

Vig Szilárd polgármester: Van váróterem.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amennyiben az önkormányzat megszavazza, hogy elõtetõt készíttet a
MÁV-nak nem lesz kifogása ez ellen.

Vig Szilárd polgármester: Információi szerint 15-20%-kal megnövekedett az utasforgalom.
Az épület a MÁV tulajdonában van, emiatt nem támogatja az ötletet.

Nagy Károlyné képviselõ: Fel kell keresni a MÁV-ot ez ügyben.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ír a MÁV-nak ez ügyben.

Nagy Csaba képviselõ: A MÁV-hoz tartozik az épület az elõtetõ építéséhez a hozzájárulása
szükséges.
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Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Hathatósabb lenne, ha a lakosok is élnének jelzéssel. Gyûjtsenek
aláírást.

Nagy Csaba képviselõ: Elvállalja, hogy aláírást gyûjt.

Vig Szilárd polgármester: 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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