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Könyvtár, Konyár

JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. augusztus 25.-én
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
Király Imre képviselõ
Major Imre képviselõ
Nagy Csaba képviselõ
Nagy Károlyné képviselõ

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Jegyzõkönyv-vezetõ: Fekete Anita 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. Tóth Bertalanné
tagintézmény vezetõ asszony jelezte, hogy nem tud sokáig részt venni a Képviselõ-testületi
ülésen. Ezért javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy a 4. számú napirendi pontot tárgyalják
meg elsõként.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Tárgy: Tájékoztató a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tevékenységérõl,
valamint a roma gyerekek integrációjáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Konyár Község Önkormányzat 2016. évi I. féléves pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló tájékoztatatója
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési hulladékkal
kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzatának a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerzõdés módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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5. A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda mûködésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Konyár Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelés kiegészítése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Konyár Község Önkormányzat Közmûvagyon-értékelési szakvéleményének
Képviselõ-testület általi jóváhagyása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. A 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák elhelyezése a Gáborjáni és a Rákóczi
utcákon
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Konyári Szépkorúak Klubjának kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. Különfélék

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

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

125/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

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

1. Tárgy: Tájékoztató a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tevékenységérõl,
valamint a roma gyerekek integrációjáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Konyár Község Önkormányzat 2016. évi I. féléves pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló tájékoztatatója
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési hulladékkal
kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Konyár Község Önkormányzatának a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerzõdés módosításáról

http://www.pdfdesk.com


Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda mûködésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Konyár Község Önkormányzatának a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló 2015. évi átfogó értékelés kiegészítése
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Konyár Község Önkormányzat Közmûvagyon-értékelési szakvéleményének
Képviselõ-testület általi jóváhagyása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. A 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák elhelyezése a Gáborjáni és a Rákóczi
utcákon
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. A Konyári Szépkorúak Klubjának kérelme
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tájékoztató a Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tevékenységérõl, valamint a roma
gyerekek integrációjáról

Vig Szilárd polgármester: A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje, Tóth
Bertalanné Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete részére elkészítette 2016. évre
vonatkozó tájékoztatóját az intézmény tevékenységérõl, valamint a roma gyerekek
integrációjáról.

Tagintézmény-vezetõ Asszony tájékoztatóját a Tisztelt Képviselõ-testület az elõterjesztés
mellékletét képezõ írásos dokumentumban tanulmányozhatta.

Megkéri Tóth Bertalanné tagintézmény vezetõ asszonyt, hogy tájékoztassa a Képviselõ-
testületet a beszámolóval kapcsolatban.

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: Megköszöni a szót. Az általa elkészített
beszámolóban részletesen ismertette az iskola jelenlegi helyzetét. A tájékoztatóból a tisztelt
Képviselõ-testületi tagok sok információhoz juthattak. Köszönetét fejezi ki Polgármester
úrnak és a Képviselõ-testület tagjainak, hogy az iskolával kapcsolatos kéréseiben segítséget
nyújtanak. Mindannyian tisztában vannak vele, hogy a jogszabályok szerint az iskolának nem
mûködtetõje és fenntartója az Önkormányzat. Az iskola a település szerves részét képezi.
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Anyagi segítséget nyújt számukra az Önkormányzat, az épület állagmegóvása, épületek
felújítása, karbantartási munkálatok elvégzésének tekintetében.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást tagintézmény-vezetõ asszonynak.
Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját a napirendi pontra vonatkozóan.
Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság a napirendi pontra
vonatkozó elõterjesztési anyagot megtárgyalta. A Bizottság megállapította, hogy a beszámoló
aprólékos, mindenre kiterjedõ, jól áttekinthetõ, valóságot tükrözõ beszámoló. A statisztikai
adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem az iskola tehet az elért eredményekrõl. Az
iskolában elég magas a hiányzások száma. A beszámolóból kiderül, hogy van olyan osztály,
ahol az egy fõre esõ hiányzások száma 133 óra/fõ.

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: Vannak olyan gyermekek, akik notórius
hiányzójuk, aki az egész osztály átlagát lerontja. Problémájuk, hogy doktorúr elõszeretettel ad
igazolást a gyermekeknek. Próbálják a hiányzásokat visszaszorítani. Ez esetben is fontosnak
tartja megemlíteni a szülõk hozzáállását. Amikor a szülõket is be szeretnék vonni a probléma
megoldásába, õk az egyetlen kiútnak a gyermek magántanulóvá válását tekintik.

Király Imre képviselõ: Sokszor a szülõ is támogatja, hogy a gyermek ne menjen iskolába.

Major Imre képviselõ: Több tantárgyból az iskolai átlag nem éri el a 3-as érdemjegyet, ilyen a
matematika, kémia és irodalom tantárgyak. Nem a tanár tehet arról, hogy rossz a tanulmányi
átlag.
Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: A beszámoló 13. oldalán található mutató.
Minden évben az elsõ osztályos gyermekek tanulási képességeit mérik. Mindez megmutatja
számukra, hogy milyen tanulási képességeknél vannak lemaradások, ezekre kell a fejlesztõ
feladataikat összpontosítani. A 2014/2015. tanévben az elsõ osztályban kevés gyermek volt a
befejezõ szinten. Ahhoz, hogy el tudják kezdeni az oktatást, ahhoz az iskolába lépõ
gyermekeknek a képességek szintjén a befejezõ szinten kellene állnia. Problémaként merül fel
a szakemberhiány, amellyel a tavalyi évben is küszködtek. A fiatalok számára az életpálya
modell ellenére sem vonzó a pedagógusi pálya. Nagy a felvevõpiac a környékükön, amiatt
sem kapnak megfelelõ szakos tanárokat.
Major Imre képviselõ: A beszámoló szerint a konyári iskola diákjainak 72 %-a roma
származású. A Roma Önkormányzat nem nyújt segítséget az iskola számára?

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: Nem aktívak etekintetben. Tanév végén a jó
tanuló diákok jutalmazásában részt vesznek.
Major Imre képviselõ: Megköszöni a tájékoztatást. A Szociális, Kulturális és Oktatási
Bizottság javasolja a beszámoló elfogadását a Képviselõ-testület számára.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a
tájékoztatóval kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Az elõterjesztés valóban részletes, vannak benne olyan szakmai
dolgok, amelyekhez nem tud hozzászólni. Meglepte, hogy a szülõi értekezletek látogatottsága
milyen alacsony. Itt is tükrözõdik, hogy a szülõ mennyire törõdik a gyermekével, mennyire
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veszi figyelembe a pedagógus segítségét. Szülõi értekezleteken kívül megkeresik-e a szülõk
Igazgató asszonyt?

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: Ez is általános, országos gondnak tekinthetõ. A
szülõi értekezletek látogatottsága elég alacsony az iskolai mutatók között. Szerencsésnek
gondolja, hogy az õ esetükben kis iskoláról van szó, így a szülõkkel a pedagógusok napi
kapcsolatot tudnak teremteni. Fogadóórákat is biztosítanak heti rendszerességgel, amivel a
szülõk nem élnek. Szívesebben élnek az esti vagy a reggeli találkozásokkal. Azokat a szülõket
nehéz elérni, akiknek a gyermekével a legtöbb probléma van.

Nagy Károlyné képviselõ: A KLIKK-el kapcsolatban mindenkinek ugyanaz a véleménye. A
tájékoztató is tartalmazza, hogy hónapokat kell várni arra, hogy az interaktív táblák
izzócseréjére. Országos szinten jellemzõek a fenntartási gondok.

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: Az átszervezések kapcsán úgy gondolja, hogy
javult a helyzet. A hiányosságokat pótolták, sok olyan eszközt megvásároltak, amire korábban
nem volt lehetõség. Megígérték, hogy mire elkezdõdik az új tanév megtörténik az izzók
cseréje is. Az izzócsere közbeszerzés köteles.
Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint a tavalyi évben a tisztasági festésre a KLIKK
nem biztosított fedezetet. Járdaépítés tekintetében az önkormányzat segítségét kérte az iskola.
Az önkormányzatuk amiben tud segítségére van az iskolának. Véleménye szerint, mivel a
KLIKK a fenntartó illene ezen költségeket is finanszíroznia.

Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje: A sárga iskolában az alsó tagozatos
gyermekekkel festményt készítettek a falra. A fal mellett nincs járda, ebben szeretné az
önkormányzat segítéségét kérni az épület állagmegóvása céljából.
Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

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

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

126/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
Tóth Bertalanné tagintézmény-vezetõ asszony tájékoztatóját a
Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája
tevékenységérõl, valamint a roma gyerekek integrációjáról.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Tóth Bertalanné Tagintézmény-vezetõ
Asszony részvételét és tájékoztatóját.

/Tóth Bertalanné Derecskei Bocskai István Általános Iskola és AMI II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolájának tagintézmény-vezetõje elhagyja a termet./

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat 2016. évi I. féléves pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló tájékoztatatója

Vig Szilárd polgármester: Köszönti Gombos Andreát a Go-Tax Kft. vezetõjét. Féléves
beszámoló készítése a jelenlegi jogszabályok alapján nem kötelezõ az Önkormányzatok
részére. Az Önkormányzatuk munkatervében szerepelt az, hogy féléves, háromnegyed éves
és éves tájékoztatót az éves pénzügyi terv végrehajtásáról tájékoztatót kell tartani a
Képviselõ-testület részére. A tájékoztatóból kiderül, hogy 2016 elsõ félévi teljesített
költségvetési bevételek összege 202.913 E Ft, ami az eredeti elõirányzathoz viszonyítva
50%-os telesítést mutat. A teljesített költségvetési kiadások összege 223.900 E Ft, ami
az eredeti elõirányzathoz viszonyítva 50%- os teljesítést mutat. Ezzel kapcsolatban
elmondja, hogy amiatt magasabbak a kiadások összege a bevételek összegénél félvére
vonatkozóan, mert a közfoglalkoztatási program esetében kapott 10.000.000 Ft-os támogatás
nagy része esetében volt, hogy a nagy értékû eszközöknél nem kaptak elõleget a 70 %-os
összegre vonatkozóan. Más egyéb munkaruhák és kis értékû eszközök beszerzésének összegét
az önkormányzat saját költségvetésébõl finanszírozta, ez az összeg napokon belül
visszaérkezik hozzájuk. Év végén más felállás várható.
Megkéri Gombos Andreát, hogy tegye meg észrevételét a tájékoztatóval kapcsolatban.
Gombos Andrea Go-Tax Kft. vezetõje: Nem gondolja, hogy akkora problémát okozna a 45
%-os bevétel. Szép gazdálkodási adatokat mutat a féléves tájékoztató. Az elõirányzat szinten
van tartva. A közhatalmi bevételek esetében pozitív eredményt mutat. Polgármester úrnak és a
Képviselõ-testületnek gratulál a fél éves gazdálkodáshoz.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
tájékoztassa a Képviselõ-testületet a Bizottság álláspontjáról.
Erõdháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az elsõ féléves pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. Elfogadásra javasolja a Képviselõ-testület részére.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése,
véleménye a tájékoztató tartalmára 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:

127/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
a 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
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Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Gombos Andrea tájékoztatóját és
részvételét.
/Gombos Andrea Go-Tax Kft. vezetõje elhagyja a termet./

3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési hulladékkal
kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet elfogadása

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintõ jogszabályváltozással kapcsolatban a következõkre hívta fel a
figyelmet:

Az Európai Unió felé vállalt hulladékgazdálkodási kötelezettségek teljesítése érdekében 2016.
április 1. napjától módosult a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.). A módosítás célja az, hogy a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az állami és
önkormányzati hatáskörök, ezért a Ht. meghatározza az állami és önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, új feladatokat határoz meg az önkormányzatok
számára és végrehajtási jogszabályok megalkotására ad felhatalmazást.

Az Önkormányzat által ellátandó hulladékgazdálkodási közfeladatot és a közszolgáltató
tevékenységére vonatkozó feladatokat és magát a rendeletet is megismerhették a Tisztelt
Képviselõ-testületit tagok az elõterjesztési anyagból.

Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a
rendelet tartalmára vonatkozóan.
Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés anyagát
megtárgyalta. A rendelettervezet elfogadását javasolja a Képviselõ-testület felé. A rendelet
módosítása törvényi változások miatt vált szükségessé, emiatt logikusabb egy új rendelet
megalkotása. Van olyan rész a rendeletben, amivel kapcsolatban probléma merült fel. Ez nem
a törvények és a rendeletalkotással kapcsolatos. Aggályai merültek fel, hogy hogyan fogják a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátni, mivel a számlázásban is változás fog történni.
A rendelettel a Bizottság egyetért és javasolja változatlanul elfogadni. A 80 literes kukák
esetében a 2 vagy több személy maradjon ki a rendeletbõl, mivel a korábbi szabályozásban is
így szerepelt.
Vig Szilárd polgármester: A rendelet szerint 2 és több személy veheti igénybe a 80 literes
kukát. Csökkentsék 2 személyre
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Miért csökkentsék le? A jogszabály azt írja elõ, hogy 2 és több
személy veheti igénybe a 80 literes kukákat.
Nagy Károlyné képviselõ: A bizottsági ülésen mire értette a 2 és több személyt? Legyen 2
személy.
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A bizottsági ülésen azt beszélték, hogy ha több ember van bejelentve
egy lakásba, akkor nyilatkozatot kell tenni a Polgármesteri Hivatalnál. Jogszabály írja elõ,
hogy kettõ és több személy veheti igénybe a 80 literes hulladékszállító edényeket. Javasolja,
hogy így maradjon benne a rendeletükben.
Nagy Károlyné képviselõ: Emiatt kérdezte, hogy amennyiben nem törvény szabályozza az
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igénybe vevõ személyek számát, ahogy korábban is volt kettõ személy maradjon a rendeletbe,
mivel így sokan kérhetik a 80 literes kukákat.
Vig Szilárd polgármester: Kérdés, hogy lemérik-e hogy mennyi kg szemét van a kukákban.
Nagy Károlyné képviselõ: Mindenki kérheti. Így van szabályozva a jogszabályban?
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen. A Kormányhivatal jelezte feléjük, hogy így legyen a
rendeletükben.
Nagy Károlyné képviselõ: Emiatt mondta, hogy kettõnél több egy lakcímen tartózkodó
háztartás is kérheti a 80 literes kukát.
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ebbe mindenki beleesik.
Major Imre képviselõ: A leglogikusabb az lenne, hogy a 60 literes edényt 1 fõ/háztartás, 80
literes edényt 2 fõ/háztartás a 120 literes edényt pedig 2-nál több fõ/háztartás vehetné
igénybe.
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: 5 perc szünet elrendelését kéri, hogy utána tudjon nézni a
jogszabálynak.
Vig Szilárd polgármester: 5 perc szünetet rendel el.
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A magasabb szintû jogszabály nem akadályozza meg, hogy kettõ
természetes személy esetében legalább 80 literes gyûjtõedény igényelhetõ. Beszélt a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztályával, akik azt a
tájékoztatást adták, hogy a rendeletben maradhat változatlanul, hogy a kettõ természetes
személy esetében legalább 80 literes gyûjtõedény igénylésére legyen lehetõség.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökének
tájékoztatását. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye a rendelet
tartalmával kapcsolatban?
Elfogadja a Képviselõ-testület a Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a
települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendeletét azon kiegészítéssel, hogy a
közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok közül a 13. § (7) bekezdése módosul
azzal a tartalommal, hogy az ingatlanhasználó a kormányrendelet 7. § (1) bekezdése alapján
az alábbi legkisebb ûrmértékû edényzet választására jogosult és a választott gyûjtõedény
ûrmértéke után fizeti meg a közszolgáltatási díjat. 1 fõ esetén 60 liter, ez változatlanul marad,
2 személy esetében legalább 80 literes edény igényelhetõ. 3 vagy annál több személy esetében
120 literes gyûjtõedény veheti igénybe.

Elfogadja a képviselõ-testület a rendeletet?
A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

17/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 3/2014. (I. 29.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1)-ben és 88. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt
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felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) Konyár Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben
foglaltak szerint önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatot (továbbiakban:
közfeladat) lát el, melynek keretében gondoskodik a települési hulladék rendszeres
átvételérõl, gyûjtésérõl, szállításáról, kezelésérõl, továbbá a hulladékot fogadó
hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartásáról, üzemeltetésérõl és vagyonkezelésérõl. Ezen
tevékenységek ellátását közszolgáltató útján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot
ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (továbbiakban:
Koordináló szerv) közremûködésével biztosítja.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság
biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme. A
kötelezõ közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható,
folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenõrizhetõsége.

A rendelet hatálya

2. § (1) A közszolgáltató Konyár község közigazgatási területén (bel- és külterületén) köteles
biztosítani a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
(közszolgáltatási terület).

(2) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási területen
lévõ ingatlan használójára (tulajdonos, vagyonkezelõ, birtokos), valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóra terjed ki.

3. § (1) Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az önkormányzat közigazgatási
területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintû részletszabályainak

http://www.pdfdesk.com


meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a
közszolgáltatási szerzõdés megkötése.

(2) A település közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közfeladat ellátása
keretében biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésére, a Bihari
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. (a
továbbiakban: közszolgáltató) jogosult és köteles.

(3) A települési hulladék elhelyezését, elõkezelését, ártalmatlanítását a közszolgáltató
kizárólag az erre a célra kijelölt hulladékgazdálkodási létesítményben végezheti (47. számú
fõút Berettyóújfalu-Furta közötti szakasza, 43-44. km).

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályozást a rendeletben
foglaltakon túlmenõen, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási
rendeletei szerinti tartalommal kell alkalmazni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés

5. § (1) Az Önkormányzat, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a
közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés útján biztosítja.

(2) A közszolgáltatási szerzõdés tartalmi elemei:

a) a közszolgáltató azonosító adatai,

b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezése,

c) a közszolgáltatási terület,

d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének idõtartama,

e) a közszolgáltatás teljesítésének feltételei,

f) a közszolgáltató kötelezettségei,

g) az önkormányzat kötelezettségei,
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h) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet
kijelölésérõl, feladatkörérõl, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási
kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-
(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt feltételeket.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezõ igénybevétele

6. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni,
továbbá köteles a települési hulladék gyûjtésére a közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyûjtõedényt használni.

(2) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti
jogviszonyt a települési hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre,
hogy a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának rendje és módja

7. § (1) A hulladék begyûjtésének, elszállításának gyakorisága: az ingatlanhasználók heti egy
alkalommal kötelesek a települési hulladék elszállítását igénybe venni.

(2) A gyûjtõedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti idõszakra
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fõ/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.

(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak meg nem felelõ mennyiséget
vagy adatot közöl – ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára
vonatkozó adatot is – vagy az átadásra kerülõ hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja
az átvett gyûjtõedények ûrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével
egyidejûleg – jogosult a tényleges mennyiségû hulladéknak megfelelõ ûrtartalmú edényre
cserélni az eredeti gyûjtõedényt.

(4) Ha az ingatlanon keletkezõ hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkalmilag
haladja meg az átadott gyûjtõedény ûrtartalmát, úgy a közszolgáltató külön díjazás ellenében
az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott mûanyagzsákban elszállítja a gyûjtõedényzet
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mellé kirakott hulladékot. A gyûjtõedény mellé csak a közszolgáltatótól vásárolt, egyedi
jelzéssel ellátott zsákban lehet települési hulladékot kihelyezni. A zsák térítési díja magában
foglalja az elszállítás költségeit is.

(5) A településen keletkezõ komposztálásra alkalmas növényi hulladék (zöldhulladék)
elhelyezésére a Képviselõ-testület a 3. § (3) bekezdésben meghatározott létesítményt jelöli ki.
Közszolgáltató a zöldhulladék elhelyezésének lehetõségét az általa üzemeltett létesítményben
egész évben, folyamatosan biztosítja, a fenyõfa hulladékot január hónapban két alkalommal –
elõre meghatározott idõpontokban – elszállítja.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán képzõdõ települési hulladékot
elkülönítetten gyûjteni az e rendeletben meghatározott módon és helyen, valamint a
közszolgáltatónak átadni. Alapvetõ kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az
elszállításra való átvételig gyûjtse, illetve tárolja.

b) az ingatlanán képzõdõ települési hulladék kezelésére az önkormányzat által
szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyûjtésre e
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak adja át, illetve a közszolgáltatási díjat
kiegyenlítse,

c) a hulladék gyûjtése során megfelelõ gondossággal járjon el, annak érdekében, hogy a
hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény – és állatvilágot ne
károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes
adatait (a közszolgáltatást igénybevevõ neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha
tulajdonosváltozás, vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik;
meg kell jelölnie egyben az ingatlanon keletkezõ rendszeres háztartási hulladék esetében az
ingatlanon lakók számát, nem rendszeres hulladék esetében pedig a várhatóan keletkezõ
hulladék mennyiségét.

(3) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1.) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan építési
engedély köteles felépítménnyel nem rendelkezõ ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik
és hulladék sem keletkezik.
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(4) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana
egyidejûleg gazdálkodó szervezet bejegyzett székhelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles
a települési hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyûjteni.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyûjtõedények tisztántartásáról,
fertõtlenítésérõl, rendeltetésszerû használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

A közszolgáltató kötelezettségei

9. § (1) A közszolgáltató az ingatlanhasználók által a közszolgáltató szállítóeszközén
rendszeresített gyûjtõedényben gyûjtött hulladékot az ingatlanhasználótól összegyûjti és
elszállítja – ide értve a háztartásban képzõdõ vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten
gyûjtött hulladék gyûjtését és elszállítását is.

(2) A lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot az ingatlanhasználóktól összegyûjti, illetve
átveszi és elszállítja.

(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi.

(4) Gondoskodik az (1), (2) és (3) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésérõl.

(5) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítményt
üzemelteti.

(6) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiben, a hulladék begyûjtésének, elszállításának
rendjében bekövetkezõ változásokról a közszolgáltató az ingatlanhasználót – a változás
bekövetkezte elõtt – írásban értesíteni köteles.
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(7) A közszolgáltató munkaszüneti napok miatti ürítési nap áthelyezésérõl az
ingatlanhasználókat hirdetményben köteles tájékoztatni.

(8) A közszolgáltató köteles a szállítóeszközéhez rendszeresített, és a keletkezett hulladék
mennyiségének megfelelõ méretû és számú gyûjtõedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére
bocsátani a szolgáltatás megkezdése elõtt. A gyûjtõedények közötti választási lehetõség
biztosítása során a közszolgáltató a 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. Rendelet) 7. § (2) bekezdése szerint jár el. Az ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja
a gyûjtõedény átvételét aláírásával köteles igazolni.

Az üdülõingatlanra vonatkozó rendelkezések

10.§ Az üdülõingatlanok esetében – amennyiben azokban állandó jelleggel senki sem
tartózkodik – a közszolgáltató április 1. és szeptember 30. között biztosítja a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

A hulladék gyûjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyûjtõedények

elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

11.§ (1) Az ingatlanhasználó az átvett gyûjtõedényeket az ingatlan területén belül köteles
elhelyezni. Gyûjtõedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az önkormányzat
rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok
szerinti közterület-használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyûjtõedényeket a hulladék elszállítása céljából a
közszolgáltató által megjelölt idõpontban, a közterületen, a begyûjtést végzõ gépjármûvel
megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyûjtõedényt legfeljebb a szállítási
napot megelõzõ napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan
engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyûjtõedény fedelének lecsukott állapotban
kell lennie, a kihelyezett hulladékgyûjtõ zsákot megfelelõ módon kell lezárni, a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében. A hulladékot a gyûjtõedényben úgy kell elhelyezni,
hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. Az alkalmanként keletkezett többlet hulladék gyûjtésére szolgáló zsákban úgy
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kell elhelyezni a hulladékot, hogy a zsák ne sérüljön, a hulladék ne szóródjon. A kihelyezett
gyûjtõedény és hulladékgyûjtõ zsák nem akadályozhatja a jármû és gyalogos forgalmat és
elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének elõidézésével.

(4) A közszolgáltató tulajdonát képezõ, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy
általa bérbe vett és rendeltetésszerûen használt gyûjtõedények szükség szerinti javításáról,
cseréjérõl és esetleges pótlásáról az ingatlanhasználó bejelentése alapján a közszolgáltató
köteles gondoskodni.

A közterület tisztántartására vonatkozó részletes szabályok

12. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyûjtõedény környezetének
tisztántartásáról.

(2) A szabályszerûen kihelyezett gyûjtõedények ürítése során esetlegesen keletkezett
szennyezõdés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) Közterületen tilos bármilyen olyan anyagot kihelyezni (szemét, hulladék, veszélyes anyag
stb.), amely veszélyezteti a közterület jellegét, annak rendeltetésszerû használatát,
veszélyezteti a környezetet és szennyezést okoz.

(4) A szelektív hulladékgyûjtõ szigetek területén és azok környezetében tilos bármilyen más
hulladék elhelyezése, különös tekintettel az állati tetemekre, építési bontási törmelékekre,
sittre, lomhulladékra, zöldhulladékra, folyékony, mérgezõ, tûz – és robbanásveszélyes
anyagokra, valamint egyéb olyan anyagokra, melyek veszélyeztetik, szennyezik és károsítják
a környezetet.

13. § (1) A közszolgáltatás körében a települési hulladék elszállítását szolgáló gyûjtõedények:

a) 120 literes gyûjtõedény

b) 240 literes gyûjtõedény

c) 1100 literes gyûjtõedény
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Amennyiben a Korm. rendelet 7. § (1a) bekezdése alapján a természetes személy
ingatlanhasználó a részére a közszolgáltató által felajánlott 80 liter ûrmértékû gyûjtõedény,
illetve a lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen használó természetes személy
ingatlanhasználó 60 liter ûrmértékû gyûjtõedény igénybe vételével kívánja a települési
hulladék gyûjtésére vonatkozó kötelezettségét teljesíteni, ezt az ingatlanhasználó a Korm.
rendelet szerinti egyedi azonosító jellel megjelölt 120 literes gyûjtõedény használatával teheti
meg.

Ha a közszolgáltatás az ingatlanhasználó részére a 60, vagy 80 liter ûrmérték mennyisség
alapul vételével történik, az ingatlanhasználót nem 120 literes, hanem 60, vagy 80 literes
gyûjtõedény használata szerint terheli díjfizetési kötelezettség. Az önkormányzat az egyedüli
és életvitelszerû ingatlanhasználatot igazolja, amennyiben az ingatlanhasználó az adott címen
lévõ ingatlanban kizárólag egyedül él és ott más személy sem bejelentett lakóhellyel sem
tartózkodási hellyel nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatás körében az alábbi köztisztasági zsákok használhatók:

a) egyedi jelölésû, a szolgáltató emblémájával ellátott többlethulladék elhelyezésére
szolgáló zsák,

b) egyedi jelölésû, a szolgáltató emblémájával ellátott szelektív hulladékgyûjtõ zsák.

(3) A szállítást szolgáló eszközökben elhelyezhetõ települési hulladék súlya:

a) 120 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 25 kg,

azonban a 60 liter ûrmértékû szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 12 kg,

a 80 liter ûrmértékû szolgáltatás igénybe vétele esetében legfeljebb 17 kg,

b) 240 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 50 kg,

c) 1100 literes gyûjtõedény esetében legfeljebb 250 kg,

d) szolgáltató emblémájával jelzett zsák esetén olyan mennyiség, hogy a zsák szája
beköthetõ legyen.
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(4) Ha a gyûjtõedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévõ hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az
edényt üríthetõvé, illetve használhatóvá tenni.

(5) Tilos a gyûjtõedénybe, folyékony anyagot, állati tetemet, építésbõl és bontásból származó
hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, folyékony, mérgezõ, tûz – és
robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot, valamint egyéb olyan anyagot
elhelyezni, amely veszélyezteti a begyûjtést, az ürítést végzõ vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét, vagy a begyûjtés során a gyûjtõjármû berendezéseinek rongálódását
okozhatják.

(6) Tilos a hulladékgyûjtõ zsákba folyékony anyagot, állati tetemet, építésbõl és bontásból
származó hulladékot, törmeléket, sittet, nagydarabos lomhulladékot, üveghulladékot,
folyékony, mérgezõ, tûz – és robbanás veszélyes anyagot, egyéb veszélyes hulladékot,
valamint egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyûjtést, az ürítést végzõ
vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy a begyûjtés során a gyûjtõjármû
berendezéseinek rongálódását okozhatják.

(7) Az ingatlanhasználó a Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján az alábbi legkisebb
ûrmértékû edényzetek választására jogosult, és a választott gyûjtõedény ûrmértéke után fizeti
meg a közszolgáltatási díjat:

a) 1 fõ természetes személy esetében legalább 60 liter

b) 2 fõ természetes személy esetében legalább 80 liter

c) 3 vagy több fõ esetében 120 legalább liter

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos rendelkezések

14. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot évi 1
alkalommal, legfeljebb 1 m3, vagy legfeljebb 200 kg mennyiségben – a 3. § (3)-ben
meghatározott létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a mindenkor érvényes,
közszolgáltató által meghatározott kedvezményes díj ellenében elhelyezheti.
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(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató által rendszeresen elszállított, vagy a 7. § (4)
bekezdésben, vagy az ezen paragrafus (1) bekezdésében meghatározott mennyiséget
meghaladó települési hulladékát a 3. § (3) bekezdésben megjelölt létesítménybe a mindenkor
érvényes díj ellenében elhelyezheti.

15. § (1) A közszolgáltató a települési hulladék részét képezõ elkülönítetten gyûjtött
mûanyag-, fém-, és papírhulladékot havi egy alkalommal házhoz menõen elszállítja.

(2) A házhoz menõ elkülönített hulladékgyûjtési rendszer az alábbiak szerint vehetõ igénybe:

a) Az ingatlanhasználók az egyedi jelzéssel ellátott zsákokban a feliratnak megfelelõen
kötelesek a mûanyag-, fém-, és papírhulladékot gyûjteni.

b) A gyûjtõzsákokat az elkülönített gyûjtésre a közszolgáltató által kijelölt napon
helyezhetik ki. A közszolgáltató a hulladékgyûjtõ zsákokat az ingatlanhasználó részére
az elszállításkor pótolja.

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezés

16. § (1) A közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladó
háztartási hulladék tekintetében a lomtalanítás megszervezésérõl és lebonyolításáról a
közszolgáltató gondoskodik évente legalább egy alkalommal.

(2) A lomhulladék elszállítását és ártalmatlanítását a Közszolgáltató végzi.

(3) A lomhulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által elõzetesen megjelölt
idõpontban helyezheti ki elszállítás céljából arra a helyre, amelyet a közszolgáltató elõzetesen
megjelölt.

(4) Az elszállítandó lomhulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármû és a
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és növényzetet ne károsítsa, illetve ne
járjon baleset vagy károkozás veszélyének elõidézésével.
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

17. § (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó köteles, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles.

(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére – a teljesített
közszolgáltatás alapján, számla ellenében – köteles megfizetni. A Koordináló szerv a
közszolgáltatási díjról negyedévente állít ki számlát, azonban 2016. december 31-ig a
közszolgáltatási díjat olyan gyakorisággal számlázza ki, amilyen gyakorisággal a
közszolgáltató a közszolgáltatási területen 2016. április 1-jéig teljesített közszolgáltatási
tevékenységgel kapcsolatban számlázott az egyes ingatlanhasználóknak.

(3) A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell
kiegyenlíteni.

(4) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a
közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre
állását igazolja.

(5) Szüneteltethetõ a közszolgáltatási jogviszony, ha az ingatlanhasználó az ingatlant legalább
30 napig nem használja, feltéve, hogy a szüneteltetés várható idõtartamát legalább 8 nappal
korábban írásban bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valódiságát a
közszolgáltató jogosult ellenõrizni. Az ingatlan újbóli használatba vételét az
ingatlanhasználónak írásban be kell jelenteni a közszolgáltató felé.

Záró rendelkezések

18.§ (1) A jelen rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2014. (I. 29.) önkormányzati rendelet,
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valamint az azt módosító 1/2015. (I.31.), valamint 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelet
hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság, az Európai Közösségek és azok tagállamai között
társulás létesítésérõl szóló Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében a megállapodást kihirdetõ 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, az
Európai Közösségeknek a következõ jogszabályával összeegyeztethetõ szabályozást
tartalmaz: a Tanács 75/442 EGK irányelve a hulladékról.

(4) E rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3)
bekezdésének megfelelõ követelményt tartalmaz.
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4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzatának a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerzõdés módosításáról
Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást érintõ jogszabályváltozással kapcsolatban a következõkre hívta fel a
figyelmet:

Konyár Község Önkormányzatának módosítani szükséges a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerzõdését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban:
Ht.). 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezései és végrehajtási rendeletei, valamint az
Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv alapján.

A Ht. módosításának célja az, hogy a hulladékgazdálkodás területén elkülönüljenek az állami
és önkormányzati hatáskörök, ezért a Ht. meghatározza az állami és önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, új feladatokat határoz meg az önkormányzatok
számára és végrehajtási jogszabályok megalkotására ad felhatalmazást.
Az elõzõ napirendi pont tárgya miatt kell a szerzõdést módosítaniuk. A Tisztelt Képviselõ-
testületi tagok megismerhették a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés, amely
Konyár Község Önkormányzata és a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. között jött
létre.
Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a
szerzõdés tartalmával kapcsolatban.
Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a közszolgáltatási szerzõdés
módosítását elfogadásra javasolja.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak
kérdése, véleménye a szerzõdés tartalmára 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:

128/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzõdés I. számú
módosítását.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Képviselõ-testület által elfogadott szerzõdésmódosítást
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megküldje a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
részére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Óvoda intézményvezetõjének beszámolója az óvoda mûködésérõl
Vig Szilárd polgármester: A Konyári Óvoda vezetõje, Baloghné Nagy Ilona Konyár Község
Önkormányzatának 2016-ra vonatkozó Munkatervében meghatározottaknak megfelelõen
beszámol a Képviselõ-testület számára az óvoda 2016. évre vonatkozó mûködésérõl.
Óvodavezetõ Asszony beszámolóját a Tisztelt Képviselõ-testület az elõterjesztés mellékletét
képezõ írásos dokumentumban tanulmányozhatta.
Az egészséges életmódra történõ nevelés, az óvodai munkaközösség értékelését, beszámolót a
2016. évre valamint Topa Csilla a Játékos alkotómûhely vezetõje részérõl elkészített
tájékoztatót.
Óvodavezetõ asszony akadályozatás miatt nem tudott eljönni. Amennyiben a Tisztelt
Képviselõ-testületi tagoknak kérdése lenne a beszámolóval kapcsolatban, azt a következõ
képviselõ-testületi ülésen tehetik fel Óvodavezetõ asszonynak.
Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját a beszámolóval kapcsolatban.
Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság a beszámolót kiértékelte.
Megállapították, hogy a beszámoló részletes, áttekinthetõ, lényegre törõ az óvoda
mûködésének tekintetében. Megállapíthatják, hogy az országban fellelhetõ többi óvodához
hasonlóan a megfelelõ szakmai háttér áll rendelkezésre. Egy óvónõ tájékoztatása szerint
nehéz a gyermekeket felkészíteni egy rendezvényre, mivel a gyermeknek nincs meg a
megfelelõ tudása, hozzáállása a dolgokhoz. Az óvónõk mindezek ellenére igyekeznek a
legjobb tudásuk szerint nevelni a gyermekeket. A Bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót a Képviselõ-testület felé.
Vig Szilárd polgármester: Az óvodai ballagáson való részvétel után pozitív élmények
maradtak meg benne.
Major Imre képviselõ: Az óvónõk igyekeznek olyan dolgokat tanítani a gyermekeknek, amire
hajlamosak.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a Bizottság elnökének beszámolóját. Van-e a
Képviselõ-testületi tagoknak véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Észrevétele lenne. A beszámoló szerint ingyenes
gyermekétkeztetésben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, itt
fogalmi tévedés áll fent. Az óvoda udvarán fásítani szeretnének. Korábban gond volt, hogy az
óvoda udvarán található fa leveleit össze kellett seperni. Milyen típusú fát szeretnének az
óvoda udvarára? Január az iskolai érettségi vizsgálatok kérésének az ideje. Szerette volna
megkérdezni Óvodavezetõ asszonytól, hogy ezzel kapcsolatban milyen eredmény született. A
gyermekvédelmi tevékenységgel kapcsolatban a kérdése az lett volna, hogy milyen ügyben
kellett javaslatot tenni a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé illetve a Gyámügyi Osztály
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felé. A szülõi értekezlettel kapcsolatban a megjelent szülõk arányára lett volna kíváncsi. Hány
gyermeket írattak be a 2016/2017-es tanvére az iskolába?
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a kérdéseket. Javasolja, hogy a következõ képviselõ-
testületi ülésen döntsenek. A 6. számú napirendi pontot elnapolják a következõ képviselõ-
testületi ülésre.

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

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

Vig Szilárd polgármester: Amiatt vált szükségessé, hogy a törvényi elõírásoknak eleget téve
Képviselõ-testületük idén május 26-án megtartott rendes nyílt ülésén a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 2015. évi átfogó értékelést elfogadta a 86/2016.
(V.26.) számú Kt. határozatával. A határozat megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztálya részére. A fõosztálytól június 27-én
érkezett levélben két dolgot kifogásoltak a beszámolóval kapcsolatban. A beszámoló 10.
számú mellékletének tartalmi elemei közül a 3. pontba foglaltak nem kerültek kifejtésre
valamint a 10. számú melléklet többi pontja sem került kifejtésre. A 3. pontban foglaltak
kifejtésre kerültek a jelenlegi tájékoztatóban.
Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját a kiegészítésre vonatkozóan.
Major Imre képviselõ: A Bizottság megvizsgálta a beszámolót. Megállapította, hogy kifejtésre
kerültek azok a dolgok, amelyek jellemzik a konyári szociális helyzetet. Megállapítható, hogy
van mit javítaniuk. A családok nagy része nem törõdik a gyermekekkel.
Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
Ismerteti a határozati javaslatot.
/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

129/2016. (VIII. 25.) 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 értékelés
kiegészítést elfogadja.

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

Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
Határidõ: azonnal

7. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Közmûvagyon-értékelési szakvéleményének
Képviselõ-testület általi jóváhagyása

Vig Szilárd polgármester: A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. területfejlesztési vezetõje,
Rozgonyi Attila 2016. augusztus 3. napján adta át Konyár Község Önkormányzat vezetésének
Konyár Község Önkormányzat Közmûvagyon-értékelési szakvéleményét, mely 2016. május
31-i keltezésû.
A vagyonértékelés azért bír különös jelentõséggel, mert a 2017. január 1. napjával hatályos
Konyár Község Önkormányzat és a Debreceni Vízmû Zrt. között létrejövõ szerzõdés
alapfeltétele a közmûvagyon-értékelési szakvélemény megléte.
A TRV ZRT. munkatársa szerint szükséges Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének véleményezése, jóváhagyása a vagyonértékelés végleges változatának
elkészítéséhez.
A vagyonértékelést az elõterjesztés mellékleteként megkapták a Tisztelt Képviselõ-testületi
tagok.
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság véleményét a
szakvéleménnyel kapcsolatban.
Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a Közmûvagyon-értékelési
szakvéleményt és a Képviselõ-testület felé elfogadásra javasolja.
Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.
Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Ismerteti a határozati javaslatot.
/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

130/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja
az Állami Regionális Vízmûvek Közmûvagyon Értékelõ
Konzorciuma által létrehozott Közmûvagyon-értékelési
szakvéleményt.
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A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert,
hogy a döntésrõl tájékoztassa a TRV ZRT-t, valamint a
Debreceni Vízmû Zrt-t.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák elhelyezése a Gáborjáni és a Rákóczi
utcákon

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Polgármesterének számtalan
konyári lakos jelezte, hogy a Gáborjáni és a Rákóczi utcákon nagy sebességgel haladnak a
gépjármûvek. A panaszosok szerint fõként a nagy kiterjedésû mezõgazdasági gépjármûvek
esetében érezhetõek a megengedett 50 km/h-s sebességet kihasználó jármûforgalom
negatívumai, ugyanis repednek a házak, romlanak az önkormányzati utak. Az egyik képviselõ
társa is jelezte ezt a problémát. Kérte a sebességkorlátozó táblák elhelyezését. A probléma
másik lehetséges megoldására a fekvõrendõr elhelyezését gondolták. Jegyzõ Asszony
közlekedési szakemberekkel egyeztetett, akik tapasztalatból mondták, hogy a fekvõrendõr
elhelyezése további problémát okozna. Mivel nagy költséggel járna a fekvõrendõrök
lehelyezése. A szennyvízberuházás elõtt nem célszerû ezen beruházás. A jelenlegi
elõterjesztési anyag is több százezer forintba kerül. Három hete kérte meg Jegyzõ Asszonyt,
hogy a képviselõ-testület elé terjesszék a sebességkorlátozó táblák kihelyezésének
lehetõségét. Az eltelt idõ alatt a költségvetés érint jelentõs kiadások keletkeztek. Emiatt
indokoltnak tartja, hogy elnapolják a 7. számú napirendi pont megtárgyalását.
Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az elõterjesztést. A jövõ évi
költségvetés terhére javasolja a kivitelezés megvalósítását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.
Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Ismerteti a határozati javaslatot.
/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

131/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem
hagyja jóvá a Gáborjáni, valamint a Rákóczi utcára a
gépjármûforgalom lassításának érdekében 20 db 30 km/h-s
sebességkorlátozó közúti közlekedési tábla kihelyezését.
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Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete ezen 20
sebességkorlátozó tábla költségének viselését illetve a felmerülõ
költségeket a jövõ évi költségvetés tervezésekor kívánja
betervezni a jövõ évi költségvetésbe.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Szépkorúak Klubjának kérelme

Vig Szilárd polgármester: A Konyári Szépkorúak Klubjának elnöke, Erdõháti Sándorné
2016. augusztus 8. napján kelt levelében azzal a kéréssel fordult Vig Szilárd Polgármester
Úrhoz, hogy a Klub által szervezett kiránduláshoz 150.000.- Ft támogatással szíveskedjen
hozzájárulni.

A kérelmezõ elõadta, hogy tevékenyen részt vesznek a faluközösség életében, kisebb-
nagyobb rendezvényen sütnek, fõznek, egyéb feladatokat végeznek, melyek hozzájárulnak a
rendezvények sikeréhez. Ezeket a feladatokat a nagyszámú tagsággal bíró Klub önzetlenül
végzi.
Személy szerint minden civil szervezetet igyekeznek támogatni. A civil szervezetek számára
minden évben egy bizonyos összeget állapítanak meg. Véleménye szerint, ha önzetlenül végzi
a tevékenységét bármelyik civil szervezet, nem kellene megsértõdnie, ha kevesebb összeget
kap mint más civil szervezet. A jövõben is támogatni kívánják a civil szervezeteiket.

Megkéri Pénzügy Bizottság elnökét, hogy ismertese a Bizottság álláspontját.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet. 100.000 Ft
támogatást javasol az említett szervezet részére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Király Imre képviselõ: Amennyiben a támogatás odaítélése mellett döntenek a többi civil
szervezet is kérelmet nyújthat be ez ügyben.
Vig Szilárd polgármester: Van-e más javaslata?
Király Imre képviselõ: A támogatásokat erre az évre érdemesebb lenne befagyasztani.
Erdõháti Béla képviselõ: Ezt nem tehetik meg. A közösségépítés akadályoztatva lenne.
Vig Szilárd polgármester: Mit javasol?
Király Imre képviselõ: Úgy gondolja, hogy van elég kiadásuk. Ebben az évben nem adna
további támogatást a civil szervezeteknek.
Fehér Károlyné alpolgármester: A Víziközmû Társulás a költségvetésüket 2.500.000 Ft
valamint 168.000 Ft-ban érinti. Az említett összegeket ki kell fizetniük annak érdekében,
hogy a Társulást fel tudják számolni, a végelszámolást el tudják indítani. Lesznek további
kiadások is. Javasolja, hogy napolják el a döntést.
Vig Szilárd polgármester: Egyetért Alpolgármester Asszonnyal. Nem várt kiadások
keletkeztek, emiatt nem tudnak támogatást nyújtani.
Nagy Csaba képviselõ: Véleménye szerint sok rendezvény alkalmával szorulnak a
Szépkorúak Klubjának tagjaira. Javasolja, hogy adják meg nekik a 100.000 Ft-ot.
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Fehér Károlyné képviselõ: A költségvetésnek meg kell keresni azt a részét, amely most ad
erre fedezetet. Azon összegeket, amelyeket el kell utalni, rendelkezésre kell állnia az aktív
pénzeszközben. Mivel a költségvetésnek a kifizetése kötelezõ, emiatt nem várt költség a
támogatás összege. Amennyiben mindent kifizettek és rendelkezésre áll a költségvetésbõl elég
fedezet, akkor térjenek vissza a Szépkorúak Klubjának kérelméhez.
Nagy Csaba képviselõ: Idõs személyekrõl van szó, ne rossz idõben menjenek kirándulni.
Erõdháti Béla képviselõ: Javasolja a 100.000 Ft-os összeget. Évek óta sokat tesznek a faluért.
Vig Szilárd polgármester: Amennyiben márciusban terjesztik elõ, minden bizonnyal, ha nem
az általuk kért összeggel, hanem kevesebbel, de támogatták volna õket. A késõbbiekben
térjenek vissza.
Fehér Károlyné alpolgármester: Mikor szeretnének menni kirándulni?
Erõdháti Béla képviselõ: Szeptember hónapban.
Nagy Károlyné képviselõ: A 200.000 Ft-ot felhasználták?
Erõdháti Béla képviselõ: Igen.
Király Imre képviselõ: Mit fognak tenni akkor, ha a többi szervezet is ilyen igénnyel fordul
feléjük?
Vig Szilárd polgármester: Egyetért.
Fehér Károlyné alpolgármester: Javasolja, hogy napolják el.
Vig Szilárd polgármester: Szavazzanak arról, hogy jelen helyzetükben senkinek se nyújtsanak
támogatást. Szavazhatnak arról is, hogy a következõ képviselõ-testületi ülésen vitassák meg a
napirendi pontot.
Elfogultságot jelentene be Erdõháti Béla Képviselõ úr részérõl, mivel az édesanyja a
Szépkorúak Klubjának elnöke.
Erdõháti Béla képviselõ: Nem áll fent elfogultság. Az édesanyja a Hunyadi utca 8. szám alatt
él míg õ a Rákóczi utca 28. szám alatt. Nem tagja a Konyári Szépkorúak Klubjának.
Megkérdezi Jegyzõ Asszonyt, hogy Erdõháti Béla úr esetében elfogultság áll-e fent?
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A kérelmet benyújtó közeli hozzátartozónak minõsül. Tartózkodnia
kellene. Rendkívüli képviselõ-testületi ülés keretében tárgyalják meg a támogatás odaítélését.
Erdõháti Béla képviselõ: A Képviselõ-testület dönt, õ csak egy szavazati joggal élhet.
Vig Szilárd polgármester: Bejelentette az elfogultságot, de Erdõháti úr szerint nem tekinthetõ
annak.
Erdõháti Béla képviselõ: Jogilag elfogultság vagy nem?
Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Elfogultság.
Erdõháti Béla képviselõ: Mi a jogszabályi helye? Ezt indokolniuk kell.
Nagy Károlyné képviselõ: Képviselõ úr helyében átadná a döntés jogát.
Erdõháti Béla képviselõ: Ha látszódott volna szavazáskor, akkor kellett volna ezt felhozni.
Miért tartanak az õ egy szavazatától?
Vig Szilárd polgármester: Nem tart tõle.
Nagy Károlyné képviselõ: A rokonsági viszony miatt beszélhetünk elfogultságról.
Erdõháti Béla képviselõ: Nem magánszemélyként terjesztette elõ a kérelmét, hanem a
Konyári Szépkorúak Klubja nevében. Nem tagja a Klubnak.
Nagy Csaba képviselõ: Minden rendezvényen lehet a tagokra számítani, emiatt javasolja a
100.000 Ft összeg megszavazását.
Vig Szilárd polgármester: Király Imre Képviselõ úrral ért egyet, ebben az esetben mindegyik
civil szervezet megérdemli a támogatást. Ezek a szervezetek önzetlenül jöttek létre és nem
várják el a támogatást. A költségvetés jelenlegi helyzete nem teszi lehetõvé a támogatás
nyújtását.
Szavazzanak, hogy a Szépkorúak Klubjának kérelmének nem adnak helyet.
Király Imre képviselõ: A döntésbe foglalják bele, hogy egy civil szervezet se kapjon idei
évben támogatást.
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Major Imre képviselõ: Egyetért Király Imrével. Amennyiben errõl a többi civil szervezet is
tudomást szerez, õk is kérni fogják a támogatást.
Nagy Csaba képviselõ: A támogatás adható.
Fehér Károlyné alpolgármester: A költségvetés helyzet a legfontosabb.
Vig Szilárd polgármester: Nem elzárkózásról volt szó, hanem a költségvetés jelenlegi
helyzetérõl.
Nagy Csaba képviselõ: Õk a magja a rendezvényeknek. Ha õk nincsenek, nehéz dolguk van
az adott rendezvényt lebonyolítani.
Vig Szilárd polgármester: Ekkor az önzetlen szónak nincs jelentõsége.
Erdõháti Béla képviselõ: Munkájukért nem kértek ellenszolgáltatást. A kérelemben
támogatást kértek a kirándulásukhoz.
Vig Szilárd polgármester: Jelenlegi helyzetben a költségvetésük nem teszi lehetõvé a
támogatás nyújtását. Amint látnak rá fedezetet, újra elõterjesztik a kérelmet.
Fehér Károlyné alpolgármester: Meg kell mondani, hogy hová kell beépíteni a civil
szervezetek számára félre tett támogatási összeget. Jelenleg a legfontosabb megoldandó
feladatuk a Vizi közmû Társulat felszámolása.
Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak arról, egyetlen civil szervezet se
kapjon az idei évben támogatást. Kik azok a Képviselõ-testületi tagok, akik azt mondják,
hogy ne adjanak helyt a Konyári Szépkorúak Klubja kérelmének a költségvetés jelenlegi
helyzete miatt?
Ismerteti a határozati javaslatot.
/Határozati javaslat szóban ismertetve, írásban jegyzõkönyv mellé csatolva./
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 4 igen 2 nem 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

132/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem
járul hozzá a Konyári Szépkorúak Klub kirándulásához
tekintettel a költségvetés jelenlegi helyzetére. A jelenlegi
helyzetben egyetlen civil szervezetnek sem tud támogatást
biztosítani. Amit Konyár Község Önkormányzatának
költségvetésében a következõ hónapokban lát rá lehetõséget,
hogy forrást biztosítson, a soron következõ Képviselõ-testületi
ülésen dönt róla.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

http://www.pdfdesk.com


10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

1. számú különfélék

Tárgy: Az egyházi tulajdonban lévõ épületrõl szóló haszon költsön szerzõdés
módosításáról szóló javaslat

Vig Szilárd polgármester: A szerzõdés módosítása Konyár Község Önkormányzata és a
Konyári Egyházközség Presbitériuma között amiatt válik szükségessé, mert 2011. április 9-én
létrejött a korábbi szerzõdés. Ennek a szerzõdésnek az idõpontjának módosítása szükséges. A
2016. évi múzeumi támogatásban részesültek. A múzeumnak jelenleg helyt adó épület az
Egyházközség tulajdonában áll. Tavalyi évben szintén pályázat útján gázvezeték lett kiépítve
a múzeum épületében. A jelenlegi támogatást az épület tetõszerkezetének felújítására kaptak,
emiatt szükséges a szerzõdés módosítása. A pályázati szerzõdés 5 éves fenntartási
kötelezettséges fogalmaz meg. Emiatt a haszon költsön szerzõdés 2. pontjában meghatározott
határidõt 2022. december 31-re javasolja módosítani. A tetõfelújítás határideje 2017.
december 31.

Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság egyetért a költsön szerzõdés
módosításával a pályázat sikeressége érdekében.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Erdõháti Béla képviselõ: Az Egyházközség képviselõje kéri a Tisztelt Képviselõ-testületet,
hogy az ingatlanon a csatornákat tisztítsák ki. Az esõzések idején nem a függõ ereszcsatornán
jött le a víz, hanem a vízszintes csatornákon keresztül, mivel az szennyezett. A nyílászárók
cseréjekor az ablakoknál párkányok voltak kialakítva, ezt is kérik pótolni.
Vig Szilárd polgármester: Véleménye szerint az Egyházközség elnökének kellene ezt felé
írásban jeleznie. A munkálatoknak nincs akadálya.
Nagy Károlyné képviselõ: Azonnal kellett volna ezt észrevételezni.
Erdõháti Béla képviselõ: Aki a mûszaki átadás-átvételnél jelen volt, annak a személynek
kellett volna ezt észrevételeznie. A Lelkész Asszony többször kérte a csatornák megtisztítását
az Önkormányzattól, mindezidáig nem tettek eleget kérésének.
Vig Szilárd polgármester: Felé nem érkezett jelzés ezzel kapcsolatban sem írásban sem
szóban.
A szerzõdés hosszabbításával kapcsolatban van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése,
véleménye?
Ismerteti a határozati javaslatot.
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?
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A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

133/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
jóváhagyja a Konyár Község Önkormányzat és a
Konyári Református Egyházközség Presbitériuma
között 2014. április 9. napján létrejött haszon költsön
szerzõdés 2. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

2. pont: A haszon kölcsönbe adó 2017. január 1.
napjától 2022. december 31. napjáig ingyenesen haszon
kölcsönbe adja a haszon kölcsönbe vevõ haszon
kölcsönbe veszi e szerzõdés 1. pontjában megjelölt
ingatlant.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a haszon kölcsön szerzõdés módosítását Konyár
Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. számú különfélék

Tárgy: A Konyári Polgármesteri Hivatalának irattári anyagának selejtezése

Vig Szilárd polgármester: 2011. óta önkormányzatuk irattárában nem történt selejtezés. 2016.
évben a szakemberek szerint kötelezõvé és szükségessé válik. 5 évente idõszerû ezt elvégezni.
Az elõzõ selejtezés alkalmával hivataluk a Megyei Levéltár munkatársai közremûködésével
teljesítette ezt a kötelezettségét. Ahogy a 2011. évben így idén is 2.000 Ft/folyóméter
díjszabással dolgoznak. A selejtezés költsége 127.500 Ft összegbe kerülne. A selejtezési
jegyzõkönyv 5.000 Ft-ba kerül. Véleménye szerint a selejtezés költségét a jövõ évi
költségvetésbe tervezzek be. A Képviselõ-testület nem kívánja elvégeztetni a Megyei
Levéltárral ezt a feladatot, hanem a következõ évi költségvetés tervezésekor ezt is beépíti a
költségvetésbe.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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134/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
nem kívánja elvégeztetni a Megyei Levéltárral a
selejtezése feladatot, hanem a következõ évi költségvetés
tervezésekor beépíti a költségvetésbe.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

3. számú különfélék

Tárgy: East Audit Zrt. belsõ ellenõrzési feladatok ellátásával történõ megbízása

Vig Szilárd polgármester: Az East Audit Zrt. belsõ ellenõrzési feladatok elvégzésével történõ
megbízása 150.000 Ft+ÁFA összegbe kerül évente. A belsõ ellenõrzési feladatok elvégzése
minden évben kötelezõ feladat. A Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Társulási tanácsa
határozott errõl februárban, hogy a Társulás az East-Audit Zrt.-vel kössön szerzõdést.
Monostorpályi, Hosszúpályi, Konyár és Derecske településekre esõ rész meg van határozva.
Településüket a legkisebb rész érinti. Szeptember 15. napjáig a 150.000 Ft+ÁFA összeget kell
átutalniuk a Kistérség részére.

Erdõháti Béla képviselõ: Nem lett betervezve a költségvetésbe? Amennyiben nem lett
betervezve, meg kell keresni a forrását.

Vig Szilárd polgármester: 5 perc szünetet rendel el.

Tudomásukra jutott, hogy nincs betervezve a költségvetésbe a Társulás általi összeg. A 2015.
évi maradványból van rá fedezetük.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a
pénzösszeg átutalásáról gondoskodjon.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

135/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
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megbízza az East Audit Zrt.-t a belsõ ellenõrzési
feladatok ellátásra és felhatalmazza a polgármestert a
150.00 Ft+ÁFA megbízási díj átutalásra.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. számú különfélék

Tárgy: Varga Ernõné házi gondozónõ tandíja

Vig Szilárd polgármester: Az egyik képviselõ-társuk javaslatára terjesztik elõ Varga Ernõné
tandíját. Varga Ernõné házi gondozói feladatokat lát el, amirõl nincs meg a szakképzettsége.
A szükséges tanfolyam díja 60.000 Ft. A javaslat szerint a tandíj 50%-át térítse meg
önkormányzatuk. Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Csaba képviselõ: Támogatja a tandíj 50 %-ának finanszírozását.

Nagy Károlyné képviselõ: Megkéri Polgármester urat, hogy határozatlan idejû szerzõdéssel
foglalkoztassa Varga Ernõnét és Szõkéné Gál Irént.

Vig Szilárd polgármester: Cserébe azt kéri, hogy 2 évig az önkormányzatnál töltse el a
szolgálati idejét.

Varga Ernõné jelenleg házi gondozói feladatokat ellátó személy, akivel Konyár Község
Önkormányzatának szerzõdése van. Kinevezésre kerüljön 2017. január 1-tõl. A házi
gondozónõi szakképesítési tanfolyam tandíjának 50 %-át, 30.000 Ft-ot biztosít számára.
Tanulmányi szerzõdés keretében kötelezik õt, hogy 2017. január 1-tõl 2019. december 31-ig
Konyár Község Önkormányzatánál kötelezõen lássa el a házi gondozói feladatokat.
Amennyiben megszünteti munkaviszonyát, kötelezik, hogy fizesse meg a 30.000 Ft-os
összeget.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben arról döntenek, hogy kinevezik, Szõkéné Gál Irént is
ki kell nevezniük. A határozatban elég megemlíteni a tanulmányi szerzõdés kötését. Konyár
Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete vállalja, hogy Varga Ernõné gondozónõvel
tanulmányi szerzõdést köt, azzal a feltétellel, ennek pontjaként a 2 éves idõtartamot kiköti.

Vig Szilárd polgármester: Varga Ernõné jelenleg Konyár Község Önkormányzatánál házi
gondozói feladatokat ellátó személy a feladatának megfelelõ szakképesítésének tandíjának
felét, 30.000 Ft-ot biztosítja számára. Tanulmányi szerzõdést kíván kötni Varga Ernõnével,
amely tartalmazza azt, hogy az önkormányzat a tandíjának 50 %-át biztosítja a
költségvetésbõl. Ezzel párhuzamosan 2019. december 31-ig ellátja önkormányzatuknál a házi
gondozónõi feladatokat. Amennyiben a munkaviszonyát megszüntetni kívánja a tandíj
összegét köteles visszafizetni.

Nagy Károlyné képviselõ: Gondoskodjanak a két gondozónõ határozatlan idejû kinevezésérõl.
Kinek a hatásköre ez?

Erdõháti Béla képviselõ: Polgármesteri hatáskör, mivel a költségvetésben a létszám megvan.
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Vig Szilárd polgármester: 2017. január 1-tõl határozatlan idõre nevezik ki a két gondozónõt.

Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Ismerteti a határozati javaslatot.
Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

136/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Varga Ernõné házi gondozó részére a szakmai képesítés
megszerzésének költségeihez támogatást nyújt.

A támogatás a tanulmányok végzésével kapcsolatos
költségek 50%-át elérõ, de azt meg nem haladó
mértékû.

A támogatás összegét, annak folyósítása módját és az
egyéb feltételeket Konyár Község Önkormányzata és
Varga Ernõné között létrejövõ tanulmányi szerzõdés
tartalmazza.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a jelen döntésrõl Varga Ernõnét tájékoztassa.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. számú különfélék

Tárgy: Derecske Normatíva elszámolás

Vig Szilárd polgármester: Levélben kereste fel Bakó István Derecske Város Polgármestere.
Levelében tájékoztatta õket arról, hogy Konyár Község Önkormányzatával 2015. október 29-
én a Konyári Óvodára vonatkozó 2015. évi elszámolás tárgyában kötött megállapodásban
rögzítettek alapján a Konyári Óvodára vonatkozóan 2015. évi óvodai állami támogatásban
622.500 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett Önkormányzatuknak. Kötelesek
visszautalni ezt az összeget Derecskének. A visszafizetés abból adódhat, az általuk igénybe
vett normatíva kevesebb lett a gyermekszám alapján, mint amennyit megigényeltek.

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 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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137/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
elfogadja a Konyári Óvodára vonatkozó 2015. évi
állami támogatásból keletkezett 622.500 Ft
visszafizetését Derecske Város Önkormányzata részére.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
visszafizetési kötelezettséget Derecske Város
Önkormányzata részére 2016.08.31.-ig teljesítse.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. számú különfélék

Tárgy: Csádi Gyula Konyár, Sóstói u. 22. szám alatti lakos kérelme

Vig Szilárd polgármester: Csádi Gyula Konyár, Sóstói u. 22. szám alatti lakos 2016.
augusztus 22. napján érkezett levelében arra kérte Konyár Község Önkormányzatát, hogy
csapadékvíz elvezetésének megoldásáról gondoskodjon, mert a szemben lévõ oldalról az
összes víz a háza elé folyik és mivel nincsen árok, befolyik az udvarára, amitõl romlik a ház
és otthona biztonsága veszélyben van.

Polgármesterként megtettem a szükséges lépéseket és az árok szakszerû kivitelezéséhez
feltétlenül szükséges engedélyes terv megléte, aminek elkészítésével Kun Béla vízmérnököt
bízná meg Önkormányzatunk. Az engedélyes terv költsége 420.000,- Ft+ÁFA. Kérem a
tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az alábbiakat megvitatni és a következõ határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Nagy Károlyné: Úgy gondolom, hogy Csádi Gyula kérelme megalapozott, javaslom a
Képviselõ-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

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 7 Igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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138/2016. (VIII. 25.) számú Kt. határoza

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
2015. évi maradvány terhére megbízza Kun Béla
vízmérnököt az építési engedélyes terv elkészítésével,
melynek költsége 420.000,- Ft+ÁFA.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzõdés
aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

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

Erdõháti Béla képviselõ: A mosodai mosógép javításával kapcsolatban Enikõ jelzéssel élt.
Mikor kerül megjavításra a mosógép?

Vig Szilárd polgármester: Enikõ nem jelezte ezt a problémát felé.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Reggel említette a problémát Enikõ. Megjavíttatták volna hamarabb
is, de nem volt olyan mosógépszerelõ, aki számlaképes. Amint találnak egyet megjavíttatják.

Nagy Károlyné képviselõ: Derecskén van számlaképes mosógépszerelõ.
Erdõháti Béla képviselõ: A Konyári Szépkorúak Klubjának elõterjesztésével kapcsolatban
volt egy személyeskedés irányába. Elfogultságot kellett volna bejelentenie. Megkérdezi
Polgármester urat, hogy ha rá ilyen vonatkozik, akkor Polgármester úrra miért nem
vonatkozik az elfogultság bejelentése? Hogy köthetett olyan szerzõdést, olyan vállalkozóval
villanyszerelésre tekintettel, ahol a Polgármester úr édesapja dolgozik. Az édesapjáék
végezték a Csillagváros utcai ingatlanon a villanyszerelést.

Vig Szilárd polgármester: Árajánlatot kért a vállalkozótól. Az önkormányzat számára a
legkedvezõbb ajánlatot fogadta el.
Erdõháti Béla képviselõ: Polgármester úr az édesapjával egy lakcímen, közös háztartásban él.
Ha õfelé betartatják a jogszabályokat, ami véleménye szerint nem helyes, mert nem
magánszemélyként nyújtották be a kérelmet, hanem egy szervezet nevében. A vállalkozó
alkalmazottja Polgármester úr édesapja, akivel egy ingatlanon él.

Nagy Károlyné képviselõ: Ezt a konfliktust nem itt kell rendezniük.
Erdõháti Béla képviselõ: Itt kell rendezniük. Az õ becsületén keresztül lehet gázolni,
miközben Polgármester úr azt tesz, amit akar.
Nagy Károlyné képviselõ: Rendezzék a konfliktusukat, mert az Önkormányzat rovására nem
mehet ez a rossz kapcsolat. Az önkormányzat érdekeit kell elsõsorban nézni, nem pedig a
személyeskedést. A Képviselõ-társai nevében is kéri ezt a két féltõl.
Fehér Károlyné képviselõ: Egyetért.

Nagy Csaba képviselõ: Egyetért.
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Major Imre képviselõ: Õ is megsértõdhetett volna ma.
Erdõháti Béla képviselõ: Hallgassák vissza.

Vig Szilárd polgármester: Imre bácsival egyetért. Tûrhetetlen, hogy butának nézte a
Képviselõ-testületi tagokat. Nem nézte õket annyiba, hogy egy egyszerû számtani mûveletet
elvégezzenek.

Erdõháti Béla képviselõ: A képviselõ-testületi anyagot úgy kell elõterjeszteni, hogy
egyértelmû legyen a képviselõ-testület számára, hogy a döntési képessége meglegyen hozzá.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak elõterjeszti valója a
különfélék között?

Nagy Csaba képviselõ: Megkéri a Képviselõ-testületi tagokat, ha hazaérnek vegyék elõ az
esküjüket.
Vig Szilárd polgármester: Erdõháti úr is elfogultságot jelenthet be.

Szabó Attila konyári lakos: Megköszönné a Képviselõ-testületi tagoknak, ha meghallgatnák.
Rézmûves Károly Béke utcai lakos többször megállította panaszával. Az egyik alkalommal a
tyúkja repült ki az utcára, amiért 10.000 Ft-ra büntették meg a cigányt. A cigány kiabálja,
hogy a hugylé Fehér Károlyéknál folyik a gödörbe, Major Imrének nagy gaz van az udvarán.
Olyan rendeletet kell hozni, ha a húgylé kifolyik akkor hadd follyon. Ha a tehén kimegy a
legelõre, hadd menjen. Olyan rendeletet kell hoznia, amit be is tud tartani. A példamutatással
kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi idõkben mindenki tudja, hogy õk milyen barátságban
álltak Polgármester úr, Kulcsár Balázs, Csádi Gyula és jómaga. Az újságíró kint volt
Rézmûves Károlynál, a Jegyzõnõ felhívta az újságírót és azt mondta neki, hogy
rabszolgatartásért 1,5 évig volt a börtönben. A beszélgetést az újságíró felvette, ezt a
bíróságon majd tisztázzák. A példamutatással kapcsolatban a Polgármester Úr édesapja
mutasson példát, hogy ne a kocsmában hõzöng. Amíg nem választották meg polgármesternek
addig nem ment ki az apja az utcára, miután megtörtént a választás azóta mindenkit piszkál az
utcán. A saját háza körül tegyen rendet mindenki, utána neki is lehet kérni a cigánytól és a
magyartól. Választás elõtt odaírták a telefonszámát, hogy bármikor el tudják õt érni. Ma már
azt mondja a lakosoknak, hogy a tûzoltót, rendõrséget és a mentõt kell hívni. Rosszabb, mint
Dr. Fülep László. Ha neki megmondták, hogy Polgármester Úrnak elég vastag bõr van a
pofáján. Azt mondta, ha Polgármester lesz neki is el kell ezt tûrnie. A faluban azt is mondják,
hogy Polgármester Úr és Király Imre Képviselõ Úr fényképezte le Fehér Károlynénál a gané
levet.

Király Imre képviselõ: Ne rágalmazza. Hozza ide azt a személyt, aki ezt mondta neki.
Szabó Attila konyári lakos: Nem adhatja ki a nevét.

Király Imre képviselõ: Miért kell belekötni mindenkibe? Miért terjesztik azt róla, hogy õ a
polgármester helyettes?
Vig Szilárd polgármester: Jegyzõnõt is zaklatja a telefonhívásaival.

Szabó Attila konyári lakos: Nem foglalkozik tovább Polgármester úrral.
Vig Szilárd polgármester: Még egyszer valaki a forgalommal szemben megy, mert neki akar
menni feljelentést tesz ellene.

Szabó Attila konyári lakos: A rendõr büntesse meg a cigányt. Õ akar példát mutatni.
Polgármester úr édesapja a Magyarország-Portugália meccs alatt a sörös dobozt dobálta a
cigányoknak. Egyik képviselõre sem haragszik.
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Király Imre képviselõ: Hozza ide Attila azt a személyt, aki azt állítja, hogy õ fényképezget a
faluban.

Szabó Attila konyári lakos: Õrá is sok mindent mondanak.
Nagy Károlyné képviselõ: Õ is volt jegyzõ. Tudja jól, hogy õ sem volt tökéletes. Mindig
megadták a tiszteltet Dr. Fülep Lászlónak attól függetlenül, hogy milyen volt a kapcsolatuk.

Szabó Attila konyári lakos: Mucika néni is a szívén viseli Konyár sorsát. Miért költözött el?
Vig Szilárd polgármester: Képviselõ-testületi ülés zajlik, megkéri a jelenlévõket, hogy ne
veszekedjenek. Az útburkolati jelek felfestésével kapcsolatban tájékoztatja a Képviselõ-
testületet, hogy az egyik Képviselõ-testületi társa arra kérte, hogy fessék fel az útburkolati
jeleket. Augusztus 8-án érkezett levélben arról tájékoztatták õket, hogy az ütemterv szerinti
felújításra nincs anyagi fedezet. A közeljövõben kizárólag a forgalombiztonság helyzetét
veszélyeztetõ helyzetek elhárítása miatt tudnak útburkolati jeleket festeni. Amennyiben lesz rá
lehetõségük beütemezik az önkormányzat által kért útburkolati jelek újrafestését.
Nagy Csaba képviselõ: Egyszer már megígérték az útburkolati jelek felfestését, de akkor az
idõjárásra hivatkozva nem vállalták.

A korábbiakhoz szeretne hozzászólni. Itt vannak egy faluban laknak, segíteni kellene a falut.
Örülni, hogy végre valamit elindult a faluban. Nem azt kellene lesni, hogy kibe mikor tudnak
belerúgni, hanem azt nézni, hogy a falunak jobb legyen.
Szabó Attila konyári lakos: Igazat ad Képviselõ úrnak. Vele kapcsolatban is érkezett a
Polgármesteri Hivatalba egy olyan levél, hogy a kapuja elõtt kint van a sóder. A Jegyzõnõ
kiment, ellenõrizte. A falu úgy néz ki mint a szeméttelep. Minden háznak van tulajdonosa,
õket fel lehetne szólítani, hogy tegyék rendbe az udvart. Menjen át Polgármester úr
Gáborjánba, nézz meg ott milyen rend van.
Nagy Csaba képviselõ: Meg kell értenie, hogy most kezdték. Sok helyi lakosnak nem tetszik,
amit Attila mûvel. Emiatt nem fognak elõre jutni.

Szabó Attila konyári lakos: Õk a képviselõk, miért nem tudnak egy olyan rendeletet hozni,
hogy az utcán menjen a tehén. Ahogy a cigányra úgy a magyarra is vonatkoznak a rendeletek.

Nagy Csaba képviselõ: van igazság abban, amit Attila mond.
Vig Szilárd polgármester: Ha egy kiilleszkedett ember nem tudja úgy nevelni a gyermekét,
hogy az ne menjen át lopni a szomszédba, azt õ nem tûri el. A legnagyobb problémája az,
hogy a lopással más embereket ne károsítsanak meg, valamint a gyermekveszélyeztetés.
Jegyzõasszony a rendezetlen portákkal kapcsolatban is folyamatosan intézkedik.

Nagy Károlyné képviselõ: Millió hatásköre van a Jegyzõasszonynak. Nem az a feladata, hogy
azt nézze kinél milyen a telek. Jogszabályoknak, helyi rendeleteket kell megfeleljen.
Többször telefonálgat Jegyzõasszonynak.

Szabó Attila konyári lakos: Nem fogja többet telefonon keresni Jegyzõasszonyt. Levelet fog
küldeni.

Nagy Csaba képviselõ: Három év múlva választás lesz. Most azt kell nézniük, hogy milyen
változás indult el a faluban.

Szabó Attila konyári lakos: Igazat ad Képviselõ Úrnak.

Király Imre képviselõ: Attila szerint nem volt fejlõdés Dr. Fülep László óta?
Szabó Attila konyári lakos: Sokan mondták neki, hogy a mezõgazdaság és a fóliasátrak
fejlõdést jelentenek a falu életében. Minden másban nem történt változás. A közmunkások
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fekszenek az utcán, heverésznek. A környezõ településekrõl eljönnek különbözõ
rendezvényekre. A konyáriak annyira nem tisztelik meg õket, hogy visszamenjenek.

Nagy Károlyné képviselõ: A személyes konfliktusokat kéri, hogy ne itt vitassák meg. Az
önkormányzat érdekét kell nézni és közösen dönteniük.

Szabó Attila konyári lakos: A cigány egyszer hibázott, de most már mindig azt kell nézni,
hogy miben hibázik.
Vig Szilárd polgármester: Sokszor hazudozik valaki, azt mondja, hogy szopjál le, szétvágom a
fejed, az kiilleszkedett ember.
Szabó Attila konyári lakos: Megérti, de ha kimegy az utcára egy tyúkja, azért ne büntessék
meg.

Vig Szilárd polgármester: A kiilleszkedett embernek el kell költöznie a faluból.
Nagy Károlyné képviselõ: Mindenkire egyformán vonatkoznak a jogszabályok.

Szabó Attila konyári lakos: Egyetért.
Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy Attila magába nézzen. Magában keresse a hibát.
Nem ártott Attilának sosem. Ha Attila lenne az õ székében, nem tenné azt, amit most Attila.
Áskálódni mindenki tud.
Szabó Attila konyári lakos: Sem õ, sem pedig Csádi Gyula és Kulcsár Balázs sem dolgozott a
cigányokkal a folyóparton, Polgármester úr igen.
Vig Szilárd polgármester: Örülhet annak Attila, hogy megteheti azt, hogy amíg más ember
dolgozik, õ videózik.

Király Imre képviselõ: Az önkormányzat gyalázata, hogy ilyen iskolai végzettséggel akkor
kaszálni engedték.

Vig Szilárd polgármester: Számára az a szégyen, hogy ahelyett, hogy dolgozna Attila és
példát mutatna, hogy hogyan tud dolgozni.

Szabó Attila konyári lakos: Választás elõtt Csádi Gyulát és õt is hívta Polgármester úr. Annyi
pénze nem volt, hogy 2.000 Ft-ért nyomatni tudjon.
Vig Szilárd polgármester: Volt, aki több 10.000 Ft-tal segítette, de az nem csinálja azt, amit
Attila.
Megkéri Szabó Attilát, hogy hagyja el a termet.

Fehér Károlyné alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy elkészítette a Vízi
közmû Társulás könyvelését. Elmondta korábban, hogy valóban kifolyik a trágyalé az utcára,
meg is büntetik, amit ki fog fizetni. Arról nem tehet, hogy az Állam nem bírálta el és nem
kezdhetnek hozzá a trágyatároló építéséhez. Írásos anyagot tud hozni arról, hogy a
miniszterelnökségi hivatalnál van utolsó stádiumban.

A Vízi-közmû Társulással kapcsolatban elmondja, hogy az ÉRB Bank lakástakarékba fizetett
költség kb. 168.000 Ft. Az általa elkészített könyvelést könyvvizsgáló asszony átnézi, ezután
továbbítja a Bírósági Hivatal felé ügyfélkapun keresztül. A végelszámolásra készített mérleget
könyvvizsgáló asszony hagyja jóvá. Ezután kiküldik a Képviselõ-testületi tagoknak a
végelszámolással kapcsolatos meghívót 15 nappal elõtte, amin ügyvédúr is részt vesz. Ezután
a végelszámolás következik. Kijelölik a végelszámolót, õ fogja kifizetni a Vízi-közmû
Társulásba fizetett összegeket. A lakástakarékkal kapcsolatban elmondja, hogy az azzal
felmerült költségeket az Önkormányzatnak kell megfizetnie. Lesznek olyan lakástakarék
pénztári számlák, amelyeket nem fognak megszüntetni, mivel 0 Forint befizetés került rá.
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Addig nem fog megszûnni a számla, amíg sok lakosnak mínuszos lesz a számlája. Amikor
elhatározzák a végelszámolást, elküldenek egy határozatot a lakástakarék pénztárnak, ahol az
engedményezési jogukat le fogják venni. Kérni fogják, hogy egy technikai számlára a
felmerülõ költségeket átutalhassák. Így számoljanak el minden taggal.

Major Imre képviselõ: Ez mennyibe fog kerülni?

Fehér Károlyné alpolgármester: 2.500.000 Ft-ba.
Nagy Károlyné képviselõ: Aki a lakástakarék pénztárt rendszeresen fizeti, annak miért adnak,
amikor õ az Államtól 30 %-ot ingyen kap.
Fehér Károlyné alpolgármester: A Vízi-közmû Társulatnak lett volna a feladata, hogy amikor
okafogyottá vált meg kellett volna szüntetni, akkor nem szüntette meg. Véleménye szerint ne
büntessék azokat az embereket, akik folyamatosan fizették a lakástakarék pénztári számlát.
Nekik is fizessék meg a 7.800 Ft-os számlavezetési díjat.

Nagy Károlyné alpolgármester: Magánszemélynek nem magas összeg. Az Önkormányzatnak
összesen hatalmas összeget jelent.

Vig Szilárd polgármester: A 2.500.000 Ft-ot most kellene kifizetni?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem. A 168.000 Ft kifizetése sürgõs. A végelszámolás
megindításakor a végelszámoló elkezdi az elszámolást. Ki kell jelölni a Társulási tagok közül
a végelszámoló személyét.
Vig Szilárd polgármester: Mi szükséges a végelszámoláshoz?

Fehér Károlyné alpolgármester: A mérlegeket elkészítette jelenleg könyvvizsgáló asszony
nézi át. Átnézi a könyvelés alapján az gyezõségeket. Megnézi a tagok nevét. Elkészítette az 5
mérleget is. Megnézi, hogy a bankszámla egyenleg megfelelõ-e, a bankköltséget. A
befizetõkrõl excel táblát készített, amely részletesen, hónapra lebontva tartalmazza, hogy ki
mennyi összeget fizetett be. Ennek köszönhetõen a végelszámolás könnyebb lesz a
végelszámolónak. Ha könyvvizsgáló asszony azt mondja, hogy megfelelõ a könyvelés, akkor
összehívja a tagokat.
Vig Szilárd polgármester: Mennyi idõ a végelszámoló személy kijelölése?

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem sok idõ. Elkészítik a meghívót, addig könyvvizsgáló
asszony megvizsgálja a könyvelést. Összeül a közgyûlés, kiválasztják a végelszámoló
személyét, amelyet ügyvédúr megküld a megfelel hivataloknak. A NAV tájékoztatja õket a
hiányosságokról, milyen anyagokat kell benyújtani számukra. A bevitt anyagokat
megvizsgálja, a megszûnést jóváhagyja. Beleteszik a Cégközlönybe, hogy nincs e tartozásuk
illetve feléjük bárkinek követelése. A kihirdetést követõ 45 nap múlva még 15 nap eltelik.
Bízik abban, hogy még az idén vagy a jövõ év elején megtörténik a végelszámolás.

Erdõháti Béla képviselõ: A lakástakarék szerzõdés 2018. júliusában jár le.

Fehér Károlyné alpolgármester: A lakástakarék pénztár esetében mindenkinek letelik a 4 év.
A lakosoknak rendelkezniük kell a lakástakarék számlájukkal. Megszüntetheti,
végelszámolást kérhet, lakásfelújításra fordíthatja vagy kiegészítheti.
Vig Szilárd polgármester: A végelszámolással kapcsolatos meghívókat Edit néni kiküldi?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. Minden mérleget el kell fogadni a Képviselõ-
testületnek. Nekik kell kifizetnie a felmerülõ költségeket.
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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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