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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. július 19-én, kedden 8.30
órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott rendkívüli
nyílt ülésérõl

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

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Nagy Bettina titkársági ügyintézõ

/Jelenléti ív jegyzõkönyv mellé csatolva./

Vig Szilárd polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelent Képviselõ-testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mindenki jelen van.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Holb Péterné foglalkoztatása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan adásvételének megtárgyalása (szóbeli
elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Különfélék

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

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

121/2016. (VII. 19.) számú Kt. határozat

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

1. Holb Péterné foglalkoztatása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan adásvételének
megtárgyalása (szóbeli elõterjesztés)
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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3. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Holb Péterné foglalkoztatása (szóbeli elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: Pénzügyi feladatok ellátásával szeretnék megbízni Holb Péternét,
aki egykor pénzügyi vezetõi feladatokat látott el az önkormányzatnál. Jegyzõ asszonnyal úgy
látják, hogy a munkája elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a pénzügyön stabil legyen a
helyzet. Egy esetleges átvizsgálás során is mindent rendben találjanak. A díjazás, ami
kérdéses. Két lehetõség közül választhatnak, amennyiben hetente két alkalommal jönne Holb
Péterné, akkor az bruttó 200.000 Ft-ba kerülne. A második opció szerint Holb Péterné hetente
egy alkalommal jönne ki. Egy alkalom 12.000 Ft + a járulékos költség, mindez 100.000 Ft/hó
összegbe kerülne önkormányzatuknak. Szerzõdést kötnének egy könyvelõ céggel, aki Holb
Péternét foglalkoztatná. Önkormányzatuknál nem lehetséges a foglalkoztatása, mivel
nyugdíjas. Az önkormányzatuknál nem hatósági ügyeket intézne, hanem tanácsadói
feladatokat látna el. Váradi Judit pénzügyi ügyintézõt Holb Péterné tovább tanítaná. Van-e a
Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Erdõháti Béla képviselõ: Mennyi idõszakra kötnének szerzõdést?

Vig Szilárd polgármester: Közös döntés alapján határozzák meg.

Nagy Károlyné képviselõ: 3 hónapot javasol.

Vig Szilárd polgármester: Néhány hónapban gondolkozott.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amíg a tudását át nem adná Váradi Juditnak. A Go-Tax Kft. és a
pénzügyi ügyintézõjük jól kiegészítik egymást. Véleménye szerint Holb Péterné helyismerete,
rálátása a dolgokra, elengedhetetlen. Váradi Judit gyorsan tanul. Az apróbb pénzügyi
fogásokat, amit csak gyakorlattal tudna hosszú idõ után elsajátítani, azt megmutathatná neki.
Kizárólag tanácsadói feladatokat látna el. Amikor a pénzügyi ügyintézõ úgy érzi, hogy
biztosabb a tudása, nyugodtan rábízhatnának komolyabb feladatokat is. Polgármester úrral
közös céljuk, hogy a késõbbiekben is számítanak Váradi Judit munkájára. Jelenleg pénzügy-
számviteli oktatásra jár. Államháztartási szakon végzett könyvelõ válna néhány év múlva
belõle. Nagyon motivált, szereti a munkáját, maradni is szeretne az önkormányzatnál. Az õ
munkáját szeretnék segíteni. Régen volt MÁK ellenzõrés a hivatalukban, erre is számítanak.
Emiatt is gondoltak arra, hogy jó lenne, ha Holb Péterné továbbra is segítené munkájukat.

Nagy Károlyné képviselõ: Véleménye szerint heti két alkalommal rövidebb idõtartamra
alkalmazzák Holb Péternét, így hatékonyabban tudná átadni a tudását.

Vig Szilárd polgármester: Holb Péterné szerint elég heti egy alkalom is arra, hogy átadja a
tudását.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Telefonon keresztül is bármikor a rendelkezésükre áll.

Vig Szilád polgármester: Készséges, bármikor segít, ha arról van szó.
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Nagy Károlyné képviselõ: Mióta Holb Péterné a pénzügyön tevékenykedik, sok mindent
sikerült rendbe tenni. Az irattárat is átrendezték.

Major Imre képviselõ: Holb Péterné ismeri a falut. Támogatja a megbízását.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Úgy látja, hogy Holbné tapasztalata jobban hasznosítható a
hivatalukban.

Erdõháti Béla képviselõ: A gond az, ha Holbné tanácsadása nem áll egybe Gombos Andrea
gondolatával, abban az esetben konfliktushelyzet alakulhat ki.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nincs közöttük konfliktus, jól megértik egymást. Anyagi okok miatt
érzi azt a Go-Tax Kft., hogy nem tudja tovább foglalkoztatni. Folyamatosan tartják a
kapcsolatot, segítik egymást. Nem vette észre, hogy ellentétben lennének egymással.
Képviselõ úr mást tapasztal?

Nagy Károlyné képviselõ: Mennyit fizetnek havonta a Go-Tax Kft-nek?

Fehér Károlyné alpolgármester: 257.000 Ft-ot.

Erdõháti Béla képviselõ: Bejönne egy harmadik könyvelõ cég, aki Holbnét alkalmazná. Vagy
a Go-Tax tovább alkalmazná?

Vig Szilárd polgármester: A Go-Tax nem vállalja tovább Holb Péterné foglalkoztatását.

Nagy Károlyné képviselõ: Maradhatna változatlan a szerzõdés a Go-Tax Kft.-vel. Amikor
Holbnét alkalmazták, a bére ebben a 257.000 Ft-ban benne volt?

Vig Szilárd polgármester: Nem, Holb Péternét a Go-Tax Kft. külön fizette.

Fehér Károlyné alpolgármester: A Go-Tax azért alkalmazta Holbnét, mert õ is tanult az
államháztartásról. Nem tudtak az önkormányzatukhoz más személyt alkalmazni. A Go-Tax
Kft. nem tudja ennyi összegért vállalni, hogy kifizeti Holbné bérét és a bérjárulékokat. Június
30-al megszûnt a foglalkoztatási jogviszonya a Go-Tax-nál, most két hétig nincs sehol sem.

Vig Szilárd polgármester: Holbné csütörtökön tudna jönni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az új cég, akivel megkötik a szerzõdést, annak be kell
jelentenie a holnapi napon. A szerzõdést képviselõ-testületi határozattal kell megkötni a mai
napon.

Nagy Csaba képviselõ: A könyvelõ cég végzett nekik egy szolgáltatást, az ezért kapott
összegbõl fizették Holbnét. Amennyiben Holbnét nem fizetik tovább a Go-Tax Kft-tõl, mi
lesz a szolgáltatással? A cégnek fizetett megbízási díj összege emiatt fog csökkenni?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem csökken. A Go-Tax ugyanennyiért fogja vállalni a
könyvelést. Ez az önkormányzatnak plusz fizetési kötelezettség.

Erõdháti Béla képviselõ: Akkor megérte nekik Holbnét alkalmazni. Azt kell figyelembe
venniük, hogy így már négyen fognak a pénzügyön dolgozni, aminek szakmailag nincs
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indokoltsága. Három ember azt a feladatot ellátja, mivel nem az a könyvelési rendszer van,
mint 2014 elõtt. A jelenlegi program egyszerre nagyon sok mindent ellát.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem négy ember bérét fizetik.

Vig Szilárd polgármester: A Go-Tax Kft-t, Váradi Juditot és az új céget, aki Holbnét
foglalkoztatja.

Erõdháti Béla képviselõ: A Go-Tax Kft. két ember bérét viszi el. Váradi Judit bérének a
dupláját viszi el a Go-Tax Kft. Medve Ibolyát külön heti 10 órában fizeti a Polgármesteri
Hivatal. A könyvelésért a Go-Tax Kft. 300.000 Ft-ot visz el.

Nagy Károlyné képviselõ: Fõállásban 3 személynek jóval több lenne a bére. Ha sikerülne
kiszervezni, akkor sem kerülne nekik kevesebbe, mert jönne egy olyan végzettségû és mellé
még két olyan személy, akiknek szintén a végzettségüknek megfelelõ fizetést adnának. Így
mindannyiuk bére nem 300.000 Ft-ba kerülne, hanem többe.

Vig Szilárd polgármester: Nem hosszútávon kívánják foglalkoztatni Holbnét.

Nagy Károlyné képviselõ: 3 hónap után meglátják, hogyan alakulnak a dolgok. Váradi Judit
mellé talán sikerülne egy megfelelõ képzettségû személyt találni.

Vig Szilárd polgármester: Ha Holbnét tudnák fõállásban foglalkoztatni, akkor ketten Váradi
Judittal elegek lennének. A legnagyobb probléma az, hogy ezt nem tudják megoldani.

Nagy Károlyné képviselõ: Volt szó arról, hogy a köztisztviselõknek is engedélyezik a nyugdíj
melletti munkavégzést. Errõl nem született döntés.

Vig Szilárd polgármester: Holb Péterné nem vállalná a folyamatos foglalkoztatást, mivel a
férje beteges.

Erdõháti Béla képviselõ: Határozzanak meg egy idõintervallumot, hogy mely idõszakra
engedélyezik a forrás biztosítását. A szerzõdés megkötése a munkáltató feladata. Amennyiben
júniustól számolják a foglalkoztatását az 1.200.000 Ft+járulékokat jelentene. Van-e ennyi
fedezet?

Fehér Károlyné alpolgármester: Havi 100.000 Ft-ról lenne szó.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem heti két alkalomról lesz szó?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem.

Fehér Károlyné alpolgármester: Bruttó 106.000 Ft. Egy alkalom 12.000 Ft.

Vig Szilárd polgármester: 5 hónapról van szó ebben az évben.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben Holb Péterné nem vállalja el, nincs ki segítse Váradi
Juditot.
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Erdõháti Béla képviselõ: A probléma az, hogy a Go-Tax vállalta fel a felelõsséget és a
könyvelést, most visszahárítja mindezt az önkormányzatra. Az önkormányzat biztosítsa a
törvényességet ennek a feladatnak az ellátására, miközben a Go-Tax felveszi a pénzt. 2005-
ben volt legutoljára az állami számvevõszéktõl ellenõrzés, ekkor az állami támogatásokat
ellenõrizték. A Go-Tax felelõssége mindez, nem az övék. Biztosították azt a személyt, aki
aládolgozik a könyvelésnek, a munka szakmai felelõssége a Go-Tax Kft. felelõssége.

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem tudtak egy olyan embert biztosítani számukra, aki itt el
tudja ezt a feladatot látni. Váradi Judit egy hónapja dolgozik az önkormányzatnál. Meg kell
ismerkedjen a programokkal. A Go-Tax nem vállalja el a programok kezelésének betanítását.
Nem tudják azt vállalni, hogy 1-2 hónapig Váradi Juditot betanítják, mivel nincs rá
lehetõségük. Olyan embert kellett volna felvenniük, aki már tudja, hogy mit kell csinálnia.
Holbné tudná Váradi Juditot olyan értékben betanítani, hogy az az önkormányzat számára
hosszabb távon megfizethetõ legyen.

Nagy Károlyné képviselõ: Csökkenteniük kellene a díjat, ha az önkormányzat látja el a Go-
Tax helyett a feladatot.

Erdõháti Béla képviselõ: Amennyiben Holbnét tudta eddig fizetni, azért a szellemi termékért,
amit Holbné beleáldozott a Go-Tax-ba, akkor Váradi Juditnak adjanak vissza annyit, hogy ha
elakad a munkában segítséget tudjon tõlük kérni. Az önkormányzat nem azt várja el, hogy
Váradi Judit helyett elvégezze a Go-Tax a feladatot, hanem szakmailag segítse. Az sincs
letisztázva, hogy ki mit csinál.

Fehér Károlyné alpolgármester: A szerzõdésben megnézték, hogy kinek mi a feladata.
Gombos Andreának más feladata is van, nincs ideje és nincs is benne a könyvelési
szolgáltatásban, hogy Váradi Juditnak elmagyarázza. Váradi Juditnak saját magának kell
elsajátítania ezeket a kézségeket.

Erdõháti Béla képviselõ: Amikor Nagy Károlyné volt a jegyzõ és voltak ilyen fluktuációk,
akkor minden ember úgy jött ide, hogy azt a feladatot, amit vállalt el tudja látni. Senkinek sem
kellett tanítómester a munkája elvégzéséhez.

Vig Szilárd polgármester: Tudomásul kell venniük, hogy meg volt hirdetve a munkakör.
Olyan embert tudtak hozni, aki jelentkezett a pályázatra.

Fehér Károlyné alpolgármester: Váradi Judit most jár tanfolyamra.

Nagy Csaba képviselõ: Holb Péternét pár hónapig foglalkoztatni kell.

Erdõháti Béla képviselõ: December 31-ig javasolja Holbné foglalkoztatását. Ennyi idõ alatt az
elõkészítõ dolgokba be tudja avatni Váradi Juditot. Nem szakmai munkavégzésrõl van szó,
hanem kisegítõ tevékenységrõl. Polgármester úr tudja-e, hogy egy idõszakra az
önkormányzatot a köztartozásmentes adózói adatbázisból kitörölték, mivel az áfa bevallást
nem teljesítette idõben a Go-Tax Kft..

Vig Szilárd polgármester: Amikor értesült róla, akkor már rendezve lett.

Erdõháti Béla képviselõ: Az ilyen esetekre figyeljenek. Pályázat benyújtásakor bajba kerülhet
az önkormányzat. A szerzõdésbe jó teljesítésû garanciát kell belefoglalni. Hibás teljesítés
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esetén levonnak a tiszteletdíjból. Egy hónapra kizárták az önkormányzatot az adatbázisból,
mert az április 20.-ai bevallás május 10. körül ment el a NAV felszólítására.

Nagy Károlyné képviselõ: Remélik, hogy még egyszer nem fordul elõ ilyen eset.

Erdõháti Béla képviselõ: Ilyen korábban nem fordult elõ. Amikor az új számviteli rendszer
bejött, akkor is az önkormányzat mindent határidõre és pontosan teljesített. Míg a környezõ
településeket 50.000 Ft-ra büntette meg az Államkincstár, mivel késõi és téves volt az
adatszolgáltatás. Ha fizetnek meg kell követelni a feladat elvégzését.

Vig Szilárd polgármester: Örülne annak is, ha valaki tudna egy olyan személyt ajánlani, aki
foglalkoztatásával nem kellene a Go-Tax Kft-t megbízni a feladatok ellátásával.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A képviselõ-testület tagjainak tudniuk kell, hogy a Go-Tax Kft.
megbízása kényszerhelyzet miatt történik. Arra is szokott gondolni, hogy mi történik akkor,
ha a Go-Tax Kft. nem vállalja tovább a megbízást. Minden képviselõ-testületi tag birtokában
van a Go-Tax Kft-vel kötött szerzõdésnek. A szerzõdésben leírtakat betartathatja
következetesen, de ha a Go-Tax Kft. képviselõje azt mondja, hogy van 13 önkormányzat, ahol
pénzügyi feladatokat lát el, Konyárral sok a gond, erre hivatkozva megszünteti a szerzõdést.
Polgármester úr és õ is azt szeretné a legjobban, hogy egy megfelelõ, nagy gyakorlattal
rendelkezõ személyt találjanak a Go-Tax helyére.

Fehér Károlyné alpolgármester: Váradi Judit nagyon ügyes és gyorsan tanul.

Erdõháti Béla képviselõ: Váradi Juditnál látszik a motiváció, mivel pénzügy-számviteli
ügyintézõi oktatásra jár.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Õ csak olyan személyt tudott hozni, aki mellé szükség van egy
tapasztalt személyre, aki betanítja.

Erdõháti Béla képviselõ: Váradi Judit oktatása miatt javasolja Holbné 6 hónapig történõ
foglalkoztatását.

Major Imre képviselõ: Korábban szóba került Tanka Lajosné, vele mi történt?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem vállalja el a munkát.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Másfél hónapig tanítgatták. Polgármester úr konyári személyt akart.

Vig Szilárd polgármester: Sajnálja, hogy Soós Ádám családi okokra hivatkozva az év elején
felmondott.

Nagy Csaba képviselõ: Váradi Juditot ki kell taníttatni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Régen szakmával a kezükben kerültek ki a
szakközépiskolából. Aki pénzügyi tanfolyamra jár, az sem fogja elsajátítani azokat a
fogásokat, amiket csak a gyakorlatban lehet.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdés, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
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Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

122/2016. (VII. 19.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy az
Antal és Társai Bt. ( 4033 Debrecen, Gábor Áron u. 35.) tanácsadói céggel
adózási és számviteli tanácsadói megállapodást köt 2016. július 20. napjától
2016. december 31. napjáig bruttó 650.000 Ft keretösszegig, melyet a
Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetés terhére biztosít.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a megbízási
szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan adásvételének megtárgyalása (szóbeli
elõterjesztés)

Vig Szilárd polgármester: A Rákóczi u. 66. szám alatti ingatlan 10/12-ed részét sikerült
megvásárolniuk. A Bujdosó család ingatlanáról van szó, amely 3.600 nm-t meghaladó terület.
A mellette lévõ telek kb. 3.000 nm, amelyet a Martozi családtól vásároltak meg. Ezt a két
telket szeretnék egybevonni. Alpolgármester asszony említette, hogy ha a két telket
egybevonják, akkor az ott lévõ melléképületekben terményt is tudnak tárolni, illetve kocsi
tárolószint is építhetnek. Korábban egy képviselõ híján döntöttek arról, hogy megvásárolják
az ingatlant. A közfoglalkoztatási bevétel terhére vásárolták meg az ingatlant, mivel
beruházásnak tekinthetõ a mezõgazdasági program részeként. A pályázati pénzbõl beszerzett
gépeket tárolnák a területen. Bujdosó Lajosné 50 %-os tulajdont birtokolt az ingatlanból. A
másik 50%-os tulajdonjogot a három gyermek birtokolta. Az 1.000.000 Ft-os vételárba
minden tulajdonos beleegyezett. Az egyik lehetõségük az volt, hogy Bujdosó Lajosnénak
fizetik ki a teljes vételárat és õ ossza szét az örökösök között. Egy személynek nem tetszett.
Két fiú többet követelt volna a saját részétõl. Az 1.000.000 Ft-ot a tulajdoni rész arányában
utalták volna. A két fiú és az édesanyjuk azonnal küldte az ügyintézõnek a bankszámlaszámot.
A harmadik fiú, aki kifogásolta, hogy az édesanyjuknak utalják a teljes összeget, nem küldte
el az adatait. 2/12. rész Bujdosó Zoltán tulajdonában van. 820.000 Ft +30.000 Ft ügyvédi díj
összegbe került eddig az önkormányzat számára az ingatlan. Bujdosó Zoltánnal egyeztetett,
hogy mennyiért adná el a rá esõ részt. Nem mondott árat. Az ügyvédje hívta, aki szerint az
önkormányzatnak kell hivatalos ajánlatot adni. Ha nem tudnak megegyezni, akkor közös
tulajdon megszüntetõ eljárást indítanak. A bíróság ez esetben ötféleképpen dönthet, többek
között lerekesztheti az ingatlanból Bujdosó Zoltánra esõ részt. Amennyiben a bíróság által
kijelölt igazságügyi szakértõ megállapít egy összeget, ez esetben megvásárolhatja az
önkormányzat 10/12-ed részét. A bíróság dönthet úgy is, hogy az önkormányzat vásárolja meg
a fennmaradó 2/12-ed részt. Az eljárás lefolytatása legalább 1,5 évbe telik. Amennyiben az
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elsõfokú döntést nem fogadják el, akár 3 évbe is telhet mire végleges döntés születik az
ügyben. Az eljárás megindítása pénzbe kerül. Az ügyvédi díjjal együtt kb. 200.000-300.000
Ft-ba. Önkormányzatuk 300.000 Ft-os vételárat ajánlott fel Bujdosó Zoltánnak, aki 500.000
Ft-os vételárra gondolt. A Képviselõ-testület tagjainak a vételárról kell ma döntenie,
mérlegelve az eljárás megindításával kapcsolatban felmerülõ költségeket és az eljárás
idõtartamát.

Nagy Károlyné képviselõ: A szerzõdést aláírták már?

Vig Szilárd polgármester: Igen.

Nagy Károlyné képviselõ: Bujdosó Zoltánnal külön szerzõdést kötnének?

Erdõháti Béla képviselõ: Az új szerzõdés kötése 30.000 Ft-ba kerülne.

Király Imre képviselõ: Ha most megadják az 500.000 Ft-ot, önerõbõl kell az építés költségét
fedezni.

Vig Szilárd polgármester: Nem önerõbõl kell fizetniük az építés költséget, hanem a
mezõgazdasági program bevételének terhére.

/Vig Szilárd polgármester elhagyja a termet./

Nagy Csaba képviselõ: Adják meg neki az 500.000 Ft-ot.

Erõdháti Béla képviselõ: Telekmegosztást nem lehet kezdeményezni?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A használati jog és a rendelkezési jog különbözik egymástól. Ha
telekösszevonást akarnak kezdeményezni, kell Bujdosó Zoltán hozzájárulása is. A helyi
építési szabályzat a 2/12-ed részt nem engedélyezi a leválasztást.

Erõdháti Béla képviselõ: Támogatja, hogy adják meg Bujdosó Zoltánnak az 500.000 Ft-os
vételárat, hogy a program sikeresen haladjon.

Fehér Károlyné alpolgármester: Amennyiben bírósági útra terelik az ügyet, mivel ági
vagyonról van szó, így Bujdosó Zoltán élhet az elõvásárlási jogával és visszavásárolhatja az
önkormányzattól az ingatlant. Kényszerhelyzetben vannak.

Vig Szilárd polgármester: Most beszélt telefonon Bujdosó Zoltánnal és az utolsó ajánlata,
hogy eladja az önkormányzatnak a 2/12. részét, az 450.000 Ft. Van-e a Képviselõ-testület
tagjainak kérdés, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Erõdháti Béla képviselõ: Támogatja, hogy 450.000 Ft-ért vásárolják meg a 2/12. hiányzó
részt.

Vig Szilárd polgármester: Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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123/2016. (VII. 19.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 4133 Konyár, Rákóczi
u. 66. szám alatti ingatlan 2/12. részét 450.000 Ft-ért kívánja megvásárolni
Bujdosó Zoltán konyári lakostól a közfoglalkoztatás bevételének terhére.

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

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a képviselõ-testület tagjainak a falunapon való
részvételt. Az esõs idõ miatt nem tudtak annyi ételt értékesíteni, amennyit szerettek volna, így
a rendelkezésre álló húsmennyiség számára fagyasztóládát kell vásárolniuk.

Fehér Károlyné alpolgármester: 500 literes fagyasztóláda vásárlását javasolja.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

124/2016. (VII. 19.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete fagyasztó ládát vásárol
150.000 Ft keretösszegig a közfoglalkoztatás bevételének terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

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

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

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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