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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. június 28-án, kedden
13.30 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendes 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. Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X. 14.) számú
rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek megszegésének
következményeirõl szóló 21/2015. (X.09) önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerzõdés közös
megegyezéssel történõ megszüntetésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzatának a Debreceni Vízmû Zrt-vel kötendõ
üzemeltetési szerzõdés megkötése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A konyári sportpálya körbekerítése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A konyári tálalókonyha lefolyófelújítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. A kisebb méretû hulladéktároló edény igénylés károsultjainak vagyoni
kompenzálása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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8. Igazgatási szünet elrendelése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Különfélék

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

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

110/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

1. Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X.
14.) számú rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. A közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek
megszegésének következményeirõl szóló 21/2015. (X.09)
önkormányzati rendelet módosítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerzõdés közös megegyezéssel történõ megszüntetésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzatának a Debreceni Vízmû Zrt-vel
kötendõ üzemeltetési szerzõdés megkötése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A konyári sportpálya körbekerítése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. A konyári tálalókonyha lefolyófelújítása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. A kisebb méretû hulladéktároló edény igénylés károsultjainak
vagyoni kompenzálása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Igazgatási szünet elrendelése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Különfélék

http://www.pdfdesk.com


1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X. 14.) számú
rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 13.§(1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat a köztemetõk kialakítása és fenntartása.
A köztemetõkre vonatkozó településüzemeltetési feladatok keretszabályait a temetõkrõl és a
temetkezésrõl szóló 1999.évi XLIII. törvény (továbbiakban Ttv.), továbbá a temetõkrõl és a
temetkezésrõl szóló 1999.évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm.
rendelet) állapítják meg. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a temetõkrõl
és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X.14.) számú rendeletét két ok miatt szükséges
módosítani. A 6. számú mellékletbõl kikerül „A felsorolt díjtételek az ÁFA-t nem
tartalmazzák.” szövegrész, ugyanis az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény értelmében a földbérleti díj áfa-mentes, tehát jogszabály szerint a sírhely megváltásért
az önkormányzat nem számolhatja fel az áfá-t. A 7. számú melléklet a köztemetõ fenntartási
hozzájárulás díját foglalja magában, mely 2011. év óta nem lett felülvizsgálva: a
köztemetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ köztemetõ fenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerû számtani átlagának az 5 %-át nem haladhatja meg. (1.030.-
Ft+ÁFA/munka). Ezért idõszerû már az 1.030.- Ft+ ÁFA/munka díjnak a Képviselõ-testület
általi felülvizsgálata. Az 1030 Ft + Áfa/ munkadíj a legmagasabb díj, amit ki tudnak szabni.
Ezt a napirendi pontot megtárgyalta az Ügy- és Közrendi Bizottság. Megkéri a bizottság
elnökét, Nagy Károlyné képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a
rendeletük módosítását a tervezet alapján. Kikerül az áfa, mivel áfa mentes tevékenységrõl
van szó. A fenntartási hozzájárulás mértéke mindig a temetési hely megváltási és újraváltási
díjat adja meg. Amennyiben változtatni akarják, abban az esetben a megváltási díjakat
szükséges megváltoztatniuk. Amennyiben a Képviselõ-testület ezen díjat emelni akarja, nem
kerülheti el a megváltási és az újraváltási díj felemelését. A Bizottság ezt nem javasolja. A
Bizottság javasolja változatlan mértékben továbbra is a jelenleg érvényes tételeknek a
változatlanul hagyását.

Vig Szilárd polgármester: Az elhalálozott személy családját a temetés során felmerült
költségek is terhelik, mindezek miatt az emelést nem javasolja. Van-e a Képviselõ-testületi
tagoknak kérdése, véleménye?

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

15/2016. (VI.28) önkormányzati rendelete

a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 14/2011. (X. 14.) számú rendelet

módosításáról

A köztemetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. §-ában, a 41. § (3)
bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
20/2006. (XI. 20.) számú Önk. rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket
rendeli el:

1. §

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
14/2011. (X. 14.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. számú melléklete az alábbiak
szerint módosul:

6. számú melléklet

A temetési hely megváltási és újraváltási díjai

1. A díjak 2011. év október hó 14. napjától érvényesek.

2. A díjakat évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat határideje: minden év december 31.

3. A temetési helyek megváltási díja a temetési hely feletti rendelkezési jog idõtartamára - a
rendeletben meghatározott használati idõre - vonatkozik.

Sírhelyek - 25 év nyugvási idõ

a.) Sírhely megváltási díjak:
egyes sírhely 10. 000,- Ft
kettõs sírhely 20.000,- Ft

Rátemetés (a nyugvási idõ a rátemetéssel kezdõdik):
Koporsós 7.000,- Ft
Urnás (a nyugvási idõt nem hosszabbítja) 5.000,- Ft

b.) Sírhelyek újra megváltási díja:
egyes sírhely 10.000,- Ft
kettõs sírhely 20. 000,- Ft

Urnafülkék - 10 év nyugvási idõ
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a.) Urnafülke megváltási díja: 7.000,- Ft

b.) Urnafülke újra megváltási díja: 7.000,- Ft

Sírbolthelyek –60 év nyugvási idõ

a.) Sírbolt megváltási díja: 60. 000,- Ft

b.) Sírbolt újra megváltási díja: 60. 000,- Ft

4. Egyes és kettõs sírhelyek elõre történõ megváltásakor a mindenkori díjtételek
háromszorosát kell megfizetni és a megváltás idõtartama alatt, azt gondozni szükséges.

2. §

A Rendelet 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

7. számú melléklet

A köztemetõ fenntartási hozzájárulás díja

1. A díjak 2011. év október hó 14. napjától érvényesek.

2. A díjakat évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat határideje: minden év december 31.

3. A köztemetõ fenntartási hozzájárulás díja:

A köztemetõben vállalkozásszerûen munkát végzõk által fizetendõ köztemetõ fenntartási
hozzájárulási díj mértéke az adott évben az egyes sírhelyekre megállapított megváltási
díjtételek egyszerû számtani átlagának az 5 %-át nem haladhatja meg. (1030 -
Ft+ÁFA/munka)

3. §

Ez a rendelet 2016. június 28. napján lép hatályba.

Konyár, 2016. június 24.
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________________________ ________________________

Vig Szilárd

polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ

Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. június 28.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

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

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Polgármesteri Hivatal jegyzõje felelõs a hatályos
rendelkezések szerint a közösségi együttélés normáinak betartatásáért. Azon személyek, akik
az együttélési normában foglaltakat megszegik közigazgatási bírsággal és helyszíni bírsággal
sújtható. Jegyzõ asszony kérelmezi a Képviselõ-testülettõl, hogy mentesítse e feladat
elvégzése alól hivatkozva az ügyteherre, valamint úgy gondolja, hogy fent említett rendelet
paragrafusainak napi szintû következetes betartatásáért sem képes teljes körû felelõsséget
vállalni. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint a polgármesteren kívül más személy ezen
feladat betartására nem jogosult. 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 az elõterjesztés alapján,
hogy a közigazgatási bírság kiszabására a polgármester legyen jogosult. Tudják, hogy jegyzõ
asszonynak mennyi elfoglaltsága van. Amennyiben jegyzõ asszony látnál el a közigazgatási
bírság kiszabásával kapcsolatos feladatokat, a hivatali munka színvonala visszaesne.
Mindezek miatt javasolja a Bizottság a rendelettervezet elfogadását az elõterjesztés alapján.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a rendelet
módosításának szövegezésével kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Kérte, hogy nézzék meg valamelyik önkormányzati rendeletükben
nincs-e olyan meghatározás, hogy közterületen legeltetni tilos.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Utánanéz.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a rendelet
módosítással kapcsolatban?

A képviselõ-testület 6 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

16/2016. (VI.28.) 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) 4. § (2) bekezdés helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(2) A közösségi együttélés alapvetõ szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselõ-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester jogosult.”

2. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A helyszíni bírság kiszabására a polgármester jogosult.”

3. §

A Rendelet 10. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

„d) aki közterületen, közterület használati engedély nélkül legeltet.”
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Záró rendelkezések

4.§

(1) A rendelet 2016. június 28. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

Konyár, 2016. június 28.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. június 28.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3. NAPIRENI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel kötött üzemeltetési szerzõdés közös
megegyezéssel történõ megszüntetésérõl

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat polgármestere 2016. április 29.
napján személyesen átadta a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. (továbbiakban: TRV)
képviselõjének, Kálmánné Nagy Máriának a szolgáltatási szerzõdés Konyár Község általi
egyoldalú felmondására irányuló nyilatkozatát.
A TRV átvette a felmondást, de nem fogadta el, azt javasolták, hogy egy késõbbi idõpontban
a település képviselõjével egyeztetni kívánnak a közös megegyezéssel történõ
szerzõdésmegszüntetés lehetõségérõl.
Az egyeztetésre 2016. június 16. napján került sor, mely során a Község vezetõje számára
nyilvánvalóvá vált, hogy jogtalan követelése a TRV-nek Konyár felé nincsen, így az
elõnyösebb közös megegyezéses szerzõdésmegszüntetés vállalására került sor. Az idei évben
a vízóra hitelesítés ez idáig nem történt meg. A Debreceni Vízmû Zrt., akikhez a
továbbiakban csatlakozni kívánnak a jövõ évben végzi el a vízóra hitelesítést azzal a
különbséggel, hogy nem a bérleti díj terhére számolná el. A vízóra hitelesítése karbantartási,
üzemeltetési költség. Azon a napon, amikor aláírják a közös megegyezéssel történõ
megszüntetõ szerzõdést, ha bármilyen megrendelése lesz a jövõben az önkormányzatnak,
akkor fognak munkát végezni és számlázni. Az önkormányzat 500.000 Ft-os tétele van
fennmaradóban a búvárszivattyú meghibásodása miatt, ez az összeg a bérleti díj terhére lett
elszámolva. A szerzõdés részét képezõ elszámolásban olvasható, hogy az önkormányzat és a
TRV Zrt. egymással szemben nem támaszt követeléseket. A tisztelt képviselõ-testületi tagok
megkapták a közös megegyezéssel történõ megszüntetésrõl szóló szerzõdéstervezetet. Van-e a
Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi pontra vonatkozóan?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Nagy Csaba képviselõ: Tudnak valamit a víz köbméteri áráról?

Vig Szilárd polgármester: Ugyanannyi lesz, mint a TRV Zrt. esetében. Hatósági jogszabályba
van rögzítve a víz köbméteri ára. A környékbeli települések is megszüntették az üzemeltetési
szerzõdésüket a TRV Zrt.-vel. Amikor a közös megegyezéssel történõ okirat terveztet
elfogadja a képviselõ-testület, akkor döntsenek arról is, hogy a felmondásról szóló
határozatukat visszavonják.

Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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111/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete akként határoz, hogy a
TRV Zrt. mint víziközmû - szolgáltató részére 2016. április 29. napján
továbbított üzemeltetési szerzõdések felmondása tárgyában kibocsátott
szerzõdést megszüntetõ jognyilatkozatok végrehajtásaként elfogadja
a szolgáltató által elõterjesztett közös megegyezésre vonatkozó okirat
tervezetet, változatlan tartalommal. ( a határozat 1.sz. melléklete)

Felhatalmazza a polgármestert, arra, hogy írja alá azon dokumentumot,
amely szerint a 2014. december 23. napján megkötött ivóvíz közmû
rendszer üzemeltetésére vonatkozó szerzõdést 2016. december 31.
napjával megszûnnek.

Az Önkormányzat elfogadja az okiratnak elszámolással kapcsolatos 4. és
5. pontjaiban javasolt feltételeit.

Felhívja a Jegyzõt arra, hogy az okirat aláírását követõen haladéktalanul
tájékoztassa a Magyar Energia és Közmû-szabályozási Hivatalt a korábban
bejelentett felmondás folytán megszüntetett szerzõdések végrehajtása
tárgyában született képviselõ testületi döntés és közös megegyezéssel
megkötött megállapodás létrejöttérõl.

A Képviselõ-testület a határozat elfogadásával egyidejûleg visszavonja
az 59/2016. (IV. 28.) számú Kt. határozatát.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzatának a Debreceni Vízmû Zrt-vel kötendõ
üzemeltetési szerzõdés megkötése

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzata 2017. január 1. napjától tervei
szerint a Debreceni Vízmû Zrt-vel köt üzemeltetési szerzõdést. A bérlet üzemeltetési
szerzõdés csatolva van az elõterjesztési anyaghoz, megismerhették a tisztelt képviselõ-
testületi tagok a benne foglaltakat. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Pocsajban él, ahol a Debreceni Vízmû Zrt. végzi az ivóvíz és a
szennyvíz rendszer üzemeltetését. Az ott lakók úgy vélik, hogy magas a szennyvíz ára. A
Debreceni Vízmû Zrt. mindig arra hivatkozott, hogy mivel Pocsaj és Esztár voltak a környezõ
települések közül, akik nem a TRV Zrt. szolgáltatásait vették igénybe, emiatt magasak az
árak. Azt ígérték, ha a környéken több települése hozzájuk csatlakozik az áraikban mindezt
figyelembe veszik.
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Vig Szilárd polgármester: A szennyvíz ára jelenleg településükön nem aktuális.Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Ismerteti az I. számú határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

112/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, mint ellátásért felelõs,
a tulajdonát és törzsvagyonát képezõ ivóvízközmû mûködtetésére
(üzemeltetésére, fenntartására), az ivóvízszolgáltatás teljesítése érdekében,
bérleti-üzemeltetési szerzõdést köt határozatlan idõre, ivóvízszolgáltatás
céljára, a viziközmûvek mûködtetésére létrehozott Debreceni Vízmû Zrt.
(székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-
000479, adószám: 23458208-2-16) viziközmû szolgáltatóval.

A Képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési
szerzõdés tartalmának a viziközmû szolgáltatóval történõ egyeztetésére,
illetve a szerzõdés megkötésére.

A bérleti üzemeltetési szerzõdés hatályba lépésének napja a 2015. január
1. napjával hatályban lévõ bérleti üzemeltetési szerzõdés megszûnésének
napja.

Határidõ: folyamatos
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Ismerteti a II. számú határozati javaslatot.

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

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

113/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a viziközmû
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vkszt) 29.
§(1) bekezdésében foglaltak teljesülése érdekében,- tekintettel a Vkszt 16.
§ (6) bekezdés a) pontjában rögzített feltételre -, 1 db, 10.000,- Ft
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névértékû Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. által kibocsátott törzsrészvényt
vásárol 10.000,- Ft-os vételáron.

A Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. által kibocsátott törzsrészvény
megvásárlásával a Vkszt 29. § (1) bekezdése alapján versenyeztetési
eljárás lefolytatása nélkül köthetõ meg az Önkormányzat tulajdonában
lévõ viziközmû vagyon tekintetében a bérleti-üzemeltetési szerzõdés, a
Debreceni Vagyonkezelõ Zrt. többségi tulajdonában lévõ Debreceni
Vízmû Zrt.-vel.

A Képviselõ testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzõdés
megkötésére, aláírására, illetve a részvény vételárának kiegyenlítésére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A konyári sportpálya körbekerítése

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Sportegyesület vezetõje 2015. év elején jelezte a
településvezetés részére a sportpálya körbekerítésének szükségességét.
A kerítés megépítésének több oka is van, a legfontosabb az, hogy a sportpályán és az öltözõ
épületén elkövetett garázda magatartások megvalósulására vonatkozóan jelentene visszatartó
tényezõt. Többször fordult elõ, hogy a rendõrség amiatt nem indított eljárást és rendelt el
nyomozást garázdaság következtében, mert nem volt körbekerített a terület.
Másrészrõl településképet pozitívan befolyásoló tényezõ is az, ha szépen rendbentartott,
körbekerített, biztonságos futballpályával büszkélkedhetne Konyár. A futballisták elmondása
szerint, amely településeken megfordulnak a meccsek alkalmával, sehol sem uralkodnak
ennyire elkeserítõ állapotok, mint településükön. A labdafogó háló megépítésével fejlõdést
mutathatnak. A körbekerítés TAO-s pénzbõl valósulna meg. Három cég társasági nyereségadó
felajánlásából valósulna meg, 3.365.000 Ft-ból. Mindezen kívül a Sportegyesület részérõl
biztosított önerõ összegébõl 1.438.000 Ft-ból, amit Konyár Község Önkormányzata vállalna
át a 2015. évi pénzmaradvány terhére. A tavalyi évben új öltõz építésére nyújtottak be
pályázatot, ami nem nyert, oda 3.500.000 Ft-os összeget biztosítottak. Korábban elfogadtak
egy olyan határozatot, hogy ha nyer a pályázat, abban az esetben 4.500.000 Ft-ot biztosítanak.
Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül és nem lesz fedezete, azt vissza is lehet
vonni. A 4.500.000 Ft-os összeg a jövõ évi költségvetést terheli majd. Hudák úr tájékoztatása
szerint a kerítést és a labdafogó hálót is a napokban kezdi el építeni a Hadházi-Bau Kft. Ezt a
napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a bizottság elnökét, Erdõháti
Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét, javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontba foglalt
elõterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselõ-testület részére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni az ismertetést.

http://www.pdfdesk.com


Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elõterjesztéssel kapcsolatban?

Fehér Károlyné alpolgármester: Csak pénzbeli támogatásról lenne szó vagy munkával nem
tudnák-e kiváltani?

Vig Szilárd polgármester: Említette Hadházi Lászlónak, aki azt mondta neki, hogy gépekkel
fúrják az oszlopokat.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az önkormányzatnak van gödörfúrója, az oszlopokat is le
tudják állítani.

Nagy Csaba képviselõ: Amennyiben nem nyerik meg az öltözõre a pályázatot, lesz egy
kerítésük, amire pénzt áldoznak.

Fehér Károlyné alpolgármester: Amennyiben lehetõség van rá, részben pénzbeli összeggel és
munkaerõvel tudják segíteni a munkálatokat, hogy az önkormányzat anyagi vonzata kevesebb
legyen.

Vig Szilárd polgármester: Hadházi Lászlóval egyeztet ezzel kapcsolatban. Javasolja, hogy
ezzel a keretösszeggel fogadják el.

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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

114/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 1.438.508.- Ft
keretösszeget biztosít a sportpálya körbekerítésére a 2015. évi
pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A konyári tálalókonyha lefolyó felújítása

Vig Szilárd polgármester: A konyhaépület lefolyóvezetéke a konyha megépítésével egyidõs,
ennek következtében erõsen leamortizálódott állapotú. Az elmúlt években az Önkormányzat
karbantartója számtalanszor segített a lefolyórendszerben felmerült hibák elhárításában, de a
hibaelhárítások száma rendre megsokszorozódott, egyre rendszeresebbé váltak.
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A problémával összefüggésben az Önkormányzat szakemberek véleményét kérte a hiba
elhárításához, akik egyöntetûen a lefolyórendszer cseréjében látták a megoldás kulcsát. A
lefolyórendszer cseréjére érkezett legkedvezõbb ajánlat bruttó 1.736.000 Ft. Sokallja ezt az
összeget. Reméli, hogy a jövõ évi költségvetés terhére el tudják végezni a lefolyócserét. Célja,
hogy elkerüljék, a vállalt feladatokat a költségvetés terhére el tudják végezni. Javasolja, hogy
a felújítást halasszák el. Ezt a napirendi pontot megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Megkéri a
bizottság elnökét, Erdõháti Béla képviselõt, hogy mondja el a bizottság véleményét,
javaslatát.

/Elõterjesztés írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pont elõterjesztését
és nem javasolja a képviselõ-testület részére a határozati javaslat elfogadását.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Pár hete olvasta a Hajdú-Bihari Naplóban, hogy az óvodával
kapcsolatos pályázat fog megjelenni. Tudnak-e errõl valamit?

Vig Szilárd polgármester: Belügyminisztériumi szinten hangozhatott ez el. A felújítással az a
probléma, hogy olyan összeget hoztak ki Zsuponyó Leventéék, amely szerint nem célszerû a
felújításba belekezdeni.

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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

115/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem kívánja a
tálalókonyha lefolyóvezetékének cseréjét biztosítani.

7. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A kisebb méretû hulladéktároló edény igénylés károsultjainak vagyoni
kompenzálása

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község lakosai január hónapban leadhatták igényeiket
kisebb méretû hulladéktároló edényekre vonatkozóan. A Konyári Polgármesteri Hivatal
adminisztrációs hibát vétett az eljárás során, mely által az igénylések nem lettek továbbítva a
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Bihari Hulladékszolgáltató felé, ezért Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a legutóbbi testületi ülésen úgy döntött, hogy átvállalja a kompenzáció költségeit.
A Bihari Hulladékszolgáltatóval való egyeztetés után az Önkormányzat arra a következetésre
jutott, hogy 58.955.- Ft-tal szükséges kompenzálni a lakosoknak a kárát. A lakosok részére
elõre meghatározott napon, házipénztárból történne a kifizetés. Megkéri a Képviselõ-testület
tagjait, hogy fogadják el az 58.955 Ft-os összeget. 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 az elõterjesztést, megbeszélte és
javasolja a képviselõ-testület számára a napirendi pont elfogadását.

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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

116/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 58.955.- Ft-ot
biztosít azon konyári lakosok részére, akik károsodást szenvedtek a
kisebb méretû hulladéktároló edény-igénylés során vétett
adminisztrációs hiba következtében.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert azon konyári
lakosok értesítésére, akik károsodást szenvedtek.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

8. NAPIENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

Vig Szilárd polgármester: A közszolgálati tisztviselõkrõl rendelkezõ 2011. évi CXCIX.
törvény szabályozza az igazgatási szünet intézményét. A hivatkozott jogszabály 232. § (3)
bekezdése alapján a Képviselõ-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a
rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kialakított rendes
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselõ adott évre megállapított alapszabadságának
háromötödét.
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Mind a gazdaságosság, mind a hivatal munkatársai, mind az ügyfelek szempontjából célszerû
élni az igazgatási szünet elrendelésének lehetõségével.
Fentiek alapján a Konyári Polgármesteri Hivatalban 2016. augusztus 15-tõl 2016. augusztus
19-ig terjedõ idõszakra javaslom igazgatási szünet elrendelését. Van-e a Képviselõ-testület
tagjainak kérdése, véleménye a kijelölt közigazgatási szünettel kapcsolatban?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amennyiben rendkívüli helyzet adódik, ügyeletet fognak tartani, a
postát átveszik. Amiatt döntöttek a 20. elõtti hétrõl, mivel ezekben a napokban nem szoktak
határidõket szabni. A hivatal mûködésének a folyamatossága biztosítva lesz.

Nagy Károlyné képviselõ: Javasolja a közigazgatási szünet megtartását.

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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

117/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése
alapján 2015. augusztus 17-19. közötti napokon igazgatási szünetet
rendel el.

A Képviselõ-testület felkéri Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõt, hogy az igazgatási
szünet alatt biztosítsa a zavartalan ügymenetet és feladatellátást,
valamint a hivatal munkáját úgy szervezze meg, hogy a jogszabályok
által meghatározott határidõk betartása biztosított legyen.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

9. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. Lakossági bejelentés

Nagy Károlyné képviselõ: Lakossági bejelentés alapján a Szabadság és a Debreceni utca
sarkánál olyan gazos a terület, hogy a rálátást akadályozza a Szabadság utcáról érkezõ
gépjármûvek számára. Többször jelezték a problémát. Történt-e már ebben az ügyben
intézkedés?
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Nagy Csaba képviselõ: Beszélt ez ügyben Molnár Attilával, hogy oldják meg a problémát.
Nagy Attilának is szólt, hogy nyesse fel a fákat, de elõtte döntsék el, hogy ki tulajdonában van
a fa.

Vig Szilárd polgármester: Ezzel kapcsolatban nem érkezett hozzá bejelentés.

Nagy Károlyné képviselõ: A hagyományõrzõ napokkal kapcsolatban teszi fel a kérdést, hogy
a gazos területeket a falunap alkalmából nem lehetne-e rendbe tenni?

Vig Szilárd polgármester: Intézkedik az ügyben.

2. Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékotatás

Vig Szilárd polgármester:A szennyvízberuházással kapcsolatban kért információkat a projekt
felügyelõtõl. A szennyvíztisztító telep új helyére vonatkozóan a javaslatukat megküldték. A
tervezõ személy kiválasztására irányulóan indított közbeszerzési eljárás nyomán vagy a
tervezési feladatok ellátásával megbízott személy fog kiérkezni várhatóan nyáron.
Tájékoztatni fogja a képviselõ-testületi tagokat a határidõkrõl. Keret megállapodások
születtek mind a három tárgyban. Mind a kivitelezõ kiválasztására irányulóan mind a tervezés
feladatok ellátására vonatkozóan, mint korábban említette a fidic mérnök is mûszaki ellenõri
feladatok ellátására megbízott személyek vagy szervezetek kiválasztására irányulóan
közbeszerzési eljárások folytatódtak le különbözõ határidõvel. A kivitelezõ kiválasztására
irányulóan a pályázatok benyújtási határideje 2016. május 20. volt. Értesítés jött arról, hogy
beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van. A komplex tervezési feladatok ellátására
vonatkozóan megindult a közbeszerzési eljárás során a pályázat benyújtási határideje 2016.
június 3. volt. A beérkezett ajánlatok értékelése folyik jelenleg. A közbeszerzés
eredményeként kiválasztott tervezõ mûszaki szakértõ fogja a projekt végleges a
kedvezményezett (NFP) és az üzemeltetõ (Konyár Község Önkormányzata) által jóváhagyott
ajánlati dokumentációt összeállítani az említett kivitelezõ kiválasztásánál a közbeszerzésre
vonatkozóan az eljárás során kiválasztott kivitelezõ a keret megállapodás közbeszerzési
eljárás második fordulójában a konkrét projektre ad majd ajánlatot. Tervezõ mûszaki szakértõ
egyeztetni fog az önkormányzattal a helyszínre vonatkozóan is. Õ készíti el a végleges
ajánlati dokumentációt, ami alapján a kivitelezõ a keret megállapodás nyomán az aláírt
szerzõdést követõen ajánlatot ad a második fordulóban a projektre vonatkozóan, amiben már
látja a leendõ kivitelezõ a projekt végleges mûszaki tartalmát. Különbözõ közbeszerzések
folytatódtak, amelyek lezárultak, értékelésük folyamatban van. Kérdésként merült fel benne,
hogy a szennyvízcsatorna kivitelezésére vonatkozó fizikai munkálatok mikor kezdõdnek meg
a településen? Azt a választ kapta Budapesten, hogy várhatóan tavasszal. A legfontosabb
munkafázis a projekt során a 2016. 10. 28. dátum. Ekkor a konzultáció során létrejött
dokumentáció rendelkezésre állása történik meg. Amikor említették, hogy a mûszaki tervezési
feladatokat ellátó szakértõ végleges formába önti a projekt végleges dokumentációját. Ennek
a teljes mûszaki tartalmú dokumentációnak a rendelkezésre állása lesz várhatóan idén október
végén. A projekt fizikai befejezése 2018. 11. 30-ig fog megtörténni. Ezt követõen
ellentmondásos írásos anyagra hivatkozva felhívta Rácz Katalin projektfelügyelõt, aki azt az
információt adta számára, hogy ez 2018. novemberénél hamarabb bekövetkezik. Jelenleg a
projekt 2018. tavaszára valósul meg. 2017. október vége volt a megjelölt idõpont, amikorra az
építés 100%-ban megvalósul. A projekt várhatóan 2017. tavaszán kezdõdik el. Amennyiben a
közbeszerzés eredményei megvannak tájékoztatja a képviselõ-testületet.
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Nagy Károlyné képviselõ: Lesz-e másik terület kijelölve vagy a korábbi marad?

Vig Szilárd polgármester: Lesz javaslatuk.

3. Mezõõri járulékkal kapcsolatos program

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A Tisztelt képviselõ-testület az elõzõ ülésen megszavazta, hogy a
hivatal rendelje meg a Civilsoft programot a mezõõri járulék kivetésének céljából. Az
elõterjesztés szerint 82.000 Ft-ba kerül a program. Mivel Konyár 5.000 Fõ alatti település,
emiatt 30 % kedvezményben részesülnek. A Földhivatal által biztosított adatbázis
átkonvertálásához még további 60.000 Ft szükséges. 130.000 Ft keretösszeget szavazzon meg
a képviselõ-testület, ezt el is fogadták. A cég tájékoztatta õket arról, hogy az említett összeg
az áfa-t nem tartalmazza. Arra kéri a tisztelt képviselõ-testületet, hogy 10.000 Ft-ot szavazzon
meg a Civilsoft programhoz.

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

118/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete pluszban a mezõõri
járulék beszedéséhez szükséges program megvásárlásához bruttó 10.000
Ft-ot biztosít a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

4. Wifi antenna megjavíttatása

Vig Szilárd polgármester: A National Dynamic Group Kft. tájékoztatása alapján a Konyár-
Sóstó kivezetõ szakaszán lévõ végpont Wifi antennája elektromos impulzus hatására
üzemképtelenné vált. Szükséges ennek a megjavíttatása. Elfogadja a Képviselõ-testület a
határozati javaslatot?

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

119/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Konyár-Sóstó kivezetõ
szakaszán lévõ végpont Wifi antennájának megjavíttatására 96.000 Ft + áfa
összeget biztosít a 2015. évi pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
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5. Dr. Nédics István díszpolgári címének adományozására keretösszeg megállapítása

Vig Szilárd polgármester: A zárt ülésen nem határoztak meg keretösszeget Dr. Nédics István
díszpolgári címének adományozására vonatkozóan. Javasolja a Képviselõ-testületnek 100.000
Ft keretösszeg meghatározását. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

120/2016. (VI. 28.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Dr. Nédics István
díszpolgári címének adományozására 100.000 Ft keretösszeget biztosít a
2015. évi pénzmaradvány terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

/Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója
csatlakozik az üléshez./

6. Hagyományõrzõ nappal kapcsolatos tájékoztatás

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Békési András urat a képviselõ-testületi ülésen. Van-e a
Békési úrnak kérdése, elõterjeszteni valója.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
Köszönti Polgármester urat, Jegyzõasszonyt és a Képviselõ-testület tagjait. Az alpolgármester
tanácsára a héten szerettek volna konzultációt tartani a falunappal kapcsolatban, tájékoztató
anyagot oszt ki a jelenlévõk között. A tájékoztató anyagban vannak olyan ötletelések,
amelyek a korábbi évek adatai alapján személyre szabtak feladatokat. Az idei évtõl nehéz
helyzetbe kerültek a helyszín megváltozásával kapcsolatban. A jövõ hetet tekintve
állapodjanak meg egy idõpontban. Sajátossága az idei évben megrendezésre kerülõ
hagyományõrzõ napoknak, hogy 20. alkalommal kerül megrendezésre. Az elsõ
hagyományõrzõ nap 1997-ben került megrendezésre. A rendezvényüket 2 napra tervezik. A
pénteki napon a régi idõkre emlékeznek kiállítás megrendezésével. Két emléktáblájuk is van,
Bakó Elemér és Kurucz Albert dombormû, amit megkoszorúznak minden évben. Bihari-
Horváth László makett kiállítást fog megnyitni régi eszközökrõl, szerszámokról. A
továbbiakban a fiatalokat vonnák be a hagyományõrzõ napokba fiatalosabb programokkal.

Nagy Károlyné képviselõ: Korábbi években nem vettek részt a hagyományõrzõ napok
munkálataiban.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
A szombati napjuk ígérkezik a legsûrûbbnek. Ezen a napon kerül sor a nemzetközi
aratóversenyre. Több településrõl is érkeznek vendégek. Határon túlról 6-7 csapat érkezik.
Szeretnék a rendezvényük kisugárzását nyomatékosítani. Az egész rendezvénnyel
kapcsolatban társadalmi összefogásra számítanak. Szeretnék a civil és az önkéntes segítõiket
minél nagyobb körbe összefogni. Emiatt kér segítség a képviselõ-testülettõl. Az aratók
vendéglátását reggel a Pávakör végzi. Délben a felszolgálásban a derecskei táncegyüttes nyújt
segítséget. A protokoll vendégek fogadásánál számít a hivatal dolgozóinak segítségére. A
Polgármester úrnak és néhány képviselõnek segítenie kellene, hogy ne maradjon ki senki a
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támogatóik közül sem. Tiszteljék meg õket egy tál étellel. Nagy Csaba képviselõ úr javaslata,
hogy támogatói jegyekkel a szponzorok által megfõzött és felajánlott étkekhez juthatnának
hozzá. A hivatal udvarán állítanának fel egy sátrat, ahol megfõznék az ételt. Nagy Csabának 3
támogatót sikerült találnia. A fõzéssel kapcsolatban segítõket kell toborozniuk.

Nagy Károlyné képviselõ: A cégek vezetõit fel kell keresni felajánlásokkal kapcsolatban.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
Nem szeretné elmondani a felajánlók neveit.

Vig Szilárd polgármester: Konyári vállalkozóknak is kimentek a felajánlással kapcsolatos
tájékoztatások.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
4-5 válasz érkezett vissza.

Vig Szilárd polgármester: Egy debreceni vállalkozó egy szép összeget adott valamint egy
sertést ajánlott fel.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
Külön figyelmet kellene szentelni a sztárvendégek elszállásolására, vendéglátására. Folklor
csoportok, színpadi programok fellépõinek kísérésében tavaly Nagy Károlyné képviselõ
segédkezett.

Nagy Károlyné képviselõ: Idén is segít.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
Nagy kihívást jelent a határon túlról érkezõ vendégek elszállásolása, amely a derecskei
kollégiumban lesz megoldva. Nehézséget jelent a parkolás kérdése. Egyirányúsítani kellene
az utcákat. Számítanak a polgárõrökre a Speciális, Kutató-Mentõ csoportra is. Van-e a
képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Nagy Csaba képviselõ: A parkolás aggasztja.

Békési András Mûvelõdési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum igazgatója:
Kérte Boros Józseftõl, a Polgárõrség vezetõjétõl, hogy egy parkolási tervet dolgozzon ki.
Köszöni, hogy meghallgatták és számít minden képviselõ segítségére.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a
képviselõ-testület tagjainak közremûködését, és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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