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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. szeptember 15-én,
csütörtökön 14.00 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében
megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl

Jelen vannak: Vig Szilárd polgármester
Erdõháti Béla alpolgármester
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.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés Konyár Község Önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés Konyár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének Helyi
Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 14/2015. (VI. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés a „Konyár 1” nevû, Magyar Telekom állomásra vonatkozó
szerzõdés módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés a Konyári Pávakör Nonprofit Egyesület kötelezõ gépjármû-
felelõsségbiztosítási díjáról 2016. évben kezdõdõ biztosítási idõszakra
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés a Konyári Sportegyesület kérelmérõl a konyári sportpálya
öltözõjének építésére vonatkozóan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés a Konyári Sportegyesület kérelmérõl a futballisták
versenyeztetésére vonatkozóan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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7. Elõterjesztés a Konyári Szépkorúak Klubjának kérelmérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Elõterjesztés a szociális tûzifa vásárlás lehetõségérõl a települések részére
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

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

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

139/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés Konyár Község Önkormányzat szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés Konyár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének Helyi
Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 14/2015. (VI. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés a „Konyár 1” nevû, Magyar Telekom állomásra vonatkozó
szerzõdés módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés a Konyári Pávakör Nonprofit Egyesület kötelezõ gépjármû-
felelõsségbiztosítási díjáról 2016. évben kezdõdõ biztosítási idõszakra
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés a Konyári Sportegyesület kérelmérõl a konyári sportpálya
öltözõjének építésére vonatkozóan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Elõterjesztés a Konyári Sportegyesület kérelmérõl a futballisták
versenyeztetésére vonatkozóan
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. Elõterjesztés a Konyári Szépkorúak Klubjának kérelmérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

8. Elõterjesztés a szociális tûzifa vásárlás lehetõségérõl a települések részére
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Különfélék
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1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló
13/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. augusztus 23. napján
érkezett levelében arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendelet 1. számú mellékletében a
Képviselõ-testület által a polgármesterre átruházott, a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök közül az 1. – 3. pontok hatályon kívül helyezése szükséges, tekintettel arra, hogy a
rendeletnek nincsenek olyan szakaszai, rendelkezései, amelyekre a pontok hivatkoznak.

Javasolja, hogy az önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének 1. – 3. pontjai kerüljenek
hatályon kívül helyezésre, valamint a 4. pont egészüljön ki a Debreceni Vízmû Zrt-nél ellátott
állandó képviseleti joggal.

A képviselõ-testületit tagok számára kiküldött anyagban a gazdálkodási feladat és hatáskörök
közül a 4. pont kerüljön be a rendeletük 26. § (2) bekezdés g) pontjába.

Megkéri Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a
rendeletmódosítással kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztést megvitatta. A
Bizottság javasolja a 4. pont változatlanul hagyását. Annak a módosítását a korábbi SZMSZ
mellékletének gazdálkodással kapcsolatos az 1.3. pont hatályon kívül helyezését a 4. pont
módosítását valamint a 26. § (2) bekezdés g) pontjában szerepeltesse továbbra is a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-t a részvényességi jogokkal kapcsolatos bekezdésben.
Összhangba kell hozni az SZMSZ-t. A jelenleg hatályos SZMSZ-ben a 26. § (2)
bekezdésében már nem szerepelt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Jegyzõasszony
szerint szerepeltetni kell, mivel még részvényesei. Ebben az esetben a 26. § (2) bekezdésében
is szerepeltetniük kell. Jelenleg nem szerepel, mivel korábban az SZMSZ megalkotásakor
kihagyták belõle.

Vig Szilárd polgármester: Az 1.3. pontot helyezik hatályon kívül.

Nagy Károlyné képviselõ: A 4. pont az elõterjesztés alapján és ugyanakkor a 26. § (2)
bekezdés g) pontjában ismét szerepel, hogy a polgármestert felruházza a képviselõ-testület, itt
már nem szerepel benne a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. Vagy egyik helyen sem
szerepel, vagy mind a két helyen szerepel. Ezen módosítással javasolja a Bizottság
elfogadásra a képviselõ-testület felé.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.
Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a rendeletmódosítással kapcsolatban?
A vonatkozó rendelet 1. § 1 számú mellékletének 1.3. számú pontjai kerüljenek hatályon
kívül helyezésre. A 4. pont egészüljön ki azzal, hogy Debreceni Vízmû Zrt.-nél ellátott
állandó képviseleti joggal a polgármestert ruházza fel a képviselõ-testület. Az Ügy- és
Közrendi Bizottság javaslatának megfelelõen a 26. § (2) bekezdésének g) pontjába kerüljön
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bele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt., amelynél az önkormányzaton keresztül
részvényes jogokat gyakorol a polgármester.
Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletmódosítást?

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

…………/2016. (………) önkormányzati rendelete

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

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról (a
továbbiakban: SZMSZ) a következõ rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 1. számú mellékletének Gazdálkodással
kapcsolatos feladat- és hatáskörök cím helyébe a következõ rendelkezés lép:

Gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

Jogszabályok: - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Konyár Község Önkormányzatának szervezeti és mûködési szabályzatáról szóló

13/2016. (V. 27.) számú rendelet (továbbiakban Rendelet)

Hatáskörök:

1.
2.
3.

4. Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületét állandó jelleggel képviseli, gyakorolja
a részvényesi jogokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. (4034 Debrecen, Hét vezér
u. 21.) a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (4025 Debrecen, Arany János u. 40.), a
Közvill Elsõ Magyar Közvilágítási Zrt. (8800 Nagykanizsa, Csengeri u. 9.), a Tiszamenti
Regionális Vízmûvek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.), valamint a Debreceni Vízmû
Zrt. (4025 Debrecen, Hatvan u. 12.) közgyûlésein.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályban és a kihirdetését követõ 2. napon
hatályát veszti.

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

Konyár, 2016. szeptember 15.
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Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. szeptember 16.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének Helyi Építési
Szabályzatáról szóló, többször módosított 14/2015. (VI. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség 2016.
évi munkatervében foglaltak alapján törvényességi felügyelet körén eljárva megvizsgálta az
önkormányzatok hatályos helyi építési szabályzatát, és építési tárgyú önkormányzati
rendeleteit, mely alapján az elõterjesztési anyag alapján 6 pontban tájékoztatja a képviselõ-
testületet a hiányosságokról, valamint a felsõbb törvényi rendelkezéssel ellentétesen kerültek
megállapításra. Többek között a HÉSZ 28. § (1), (4) bekezdésébe foglaltak az országos
Településrendezési és Építési követelményekrõl szóló kormányrendelettel valamint az OTÉ-k
által megfogalmazott jogszabályok paragrafusaival ellentétes. Az állattartás helyileg nem
szabályozható, ennek a módosítása szükséges. A HÉSZ 9.§ bekezdései arról, amelyek a
nevesített építési vezetékeket szabályozzák, ott az övezet szó hiányzik. Új Helyi Építési
Szabályzatot kell alkotniuk, amelyet 2019. január 1-ig kell megtenniük. Mivel törvényi
kötelezettségrõl van szó, ennek eleget kell tenniük. A Kormányhivatal felhívta Jegyzõasszony
figyelmét, hogy az építési tárgyú rendeletük év végéig felül kell vizsgálniuk. Megkéri az Ügy-
és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy Károlyné képviselõ: A Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a határozati
javaslatban foglalt határidõig, tehát 2018. december 31-ig történõ rendeletmódosítást.
Észrevételezi, hogy két helyen is 2016. év van megjelölve. A kettes pontban lévõt veszik
alapul? A megállapítás alapján a Kormányhivatal kérte a jegyzõt, hogy 1.3 pontokban tegyen
intézkedést. Kettõnél 2016. december 31-ig kell intézkedni.

Vig Szilárd polgármester: 2016. december 31-ig hatályon kívül kell helyezni azokat a
rendelkezéseket, amelyekben hiányosságokat talált a Kormányhivatal.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: 2016. december 31-ig módosítható, de 2019. január 1-tõl újat kell
alkotni. Amikor az elõterjesztést írta, a fõépítész a régi álláspontján volt, mert ez májusban
érkezett a kormányhivatali jelzés. Tegnap tájékoztatta a kormányhivatal, hogy lehet olyan
választ adni, hogy 2018. december 31-ig új rendeletet alkotnak.

Vig Szilárd polgármester: A hatályon kívül helyezésrõl ne gondoskodjanak?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Szerdán a fõépítész és a Kormányhivatal egyeztetett, akkor derült ki,
hogy 2018. december 31-ig kitolható illetve az építési tárgyú rendeletet sem kell módosítani,
mivel újat kell majd alkotniuk. A Képviselõ-testületnek most arról kell döntenie, hogy ezeket
az építési tárgyú rendeleteket 2018. december 31-ig hatályában fenntartja és 2019. január 1-
tõl újat fog alkotni.

Nagy Károlyné képviselõ: Olyat alkot meg, ami nem ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?
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Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

140/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Helyi Építési
Szabályzatról szóló, többször módosított 14/2015. (VI. 16.)
önkormányzati rendelet, valamint az építészeti értékek helyi
védelmérõl szóló 16/2001. (XI.29.) önkormányzati rendelet
magasabb szintû jogszabályokkal való harmonizációjáról, az
önkormányzati rendeletek módosításáról 2018. december 31.
napjáig gondoskodik.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a jegyzõt, hogy a döntésrõl a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa.

Határidõ: azonnal

Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A „Konyár 1” nevû, Magyar Telekom állomásra vonatkozó szerzõdés
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Concordia Kft. (4400 Nyíregyháza, Ív u. 39. sz.) képviseletében
eljáró Berencsi Attila 2016. szeptember 2. napján küldött levelében arra hívta fel Konyár
Község Önkormányzatának figyelmét, hogy Konyár Község Önkormányzata, valamint a
Magyar Telekom által 2000. április 20. napján megkötött bérleti szerzõdés, mely a Konyár
belterület 250/1 hrsz-ú területen elhelyezett T-mobil torony elhelyezésére vonatkozik,
hamarosan érvényét veszti. A további szolgáltatások érdekében szükséges nevezett szerzõdés
2020. december 31. napjáig történõ meghosszabbítása.

Továbbá szükséges, hogy Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete megbízza
Vig Szilárd polgármestert a bankszámlaszámmal kapcsolatos nyilatkozat megtételére.

A Magyar Telekom 2016. évben 997.085.- Ft bérleti díjat fizet az Önkormányzat részére a
számla kézhezvételét követõ 60. nap és a 60. napot követõ 4. vagy 19. napig.
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Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a napirendi
ponttal kapcsolatban

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi ponthoz tartozó
elõterjesztési javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselõ-testület részére a határozati
javaslatot.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Megkéri az Ügy- és Közrendi
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság egyetért a határozati javaslatban
foglaltakkal a szerzõdés módosításával valamint a polgármester felhatalmazásával a szerzõdés
módosítás aláírásával valamint a bankszámlaszámmal kapcsolatos nyilatkozat megtételére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye a napirendi ponttal 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:

141/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a T-
mobillal 2000. április 20. napján kelt bérleti szerzõdés 4. számú
módosítását.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerzõdésmódosítás aláírására, továbbá a bankszámlaszámmal
kapcsolatos nyilatkozat megtételére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Pávakör Nonprofit Egyesület kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási
díjáról 2016. évben kezdõdõ biztosítási idõszakra

Vig Szilárd polgármester: Az Uniqa Biztosító 2016. augusztus 03. napján kelt levelében arról
tájékoztatta a Konyári Pávakör Nonprofit Egyesületet, hogy a NIT-061 forgalmi rendszámú
gépjármû megújuló szerzõdésére a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi
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LXII. törvény 23. § (4a) pontja értelmében a díjtarifa alapján a már igénybevett
kedvezményekkel 69.529.- Ft díjat nyújtja.

A Konyári Pávakör Nonprofit Egyesület az Önkormányzat segítségét kéri a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítás díjának megtérítéséhez.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi
ponttal kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A Bizottság megtárgyalta a napirendin pontot és elfogadásra
javasolja a képviselõ-testület részére a határozat javaslatot.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal 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:

142/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosítja a
Konyári Pávakor Nonprofit Egyesület gépjármûvének, 2016. évre
vonatkozó, 69.529.- Ft összegû gépjármû-felelõsségbiztosítási díját
a 2016. évi költségvetés terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Sportegyesület kérelmérõl a konyári sportpálya öltözõjének építésére
vonatkozóan

Vig Szilárd polgármester: A Képviselõ-testület 2016. április 27. napján, rendkívüli Képviselõ-
testületi ülés keretében kötelezettséget vállalt arra, hogy a konyári sportpálya öltözõjének
építéséhez 4.5 millió Ft erejéig biztosítja az MLSZ pályázathoz szükséges önerõt a 2016. évi
pénzmaradvány terhére.
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Hudák Imre, a Konyári Sportegyesület vezetõje 2016. szeptember 9. napján kelt levelében
leírta, hogy egyeztetett a kivitelezõvel, aki azt nyilatkozta, hogy a tevékenység építési
engedély köteles. Hudák Imre arra kéri Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-
testületét, hogy a konyári sportpálya mellé tervezett öltözõ épületének építési engedélyéhez
szíveskedjen 300.000.- Ft-tal hozzájárulni.

A Képviselõ-testületi tagokkal közösen eldöntötték, hogy szeretnének egy új öltözõt építeni,
ami a 2017. évben kerülne megvalósításra. Az építkezés költsége a 2017. évi költségvetést
terhelné. Mindehhez szükséges az engedélyes terv elkészítése.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi
ponttal kapcsolatban.

Erdõháti Béla elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi ponthoz kapcsolódó
elõterjesztést. Javasolja a képviselõ-testület részére a határozati javaslat elfogadását.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: A 4.500.000 Ft-ot a 2016. évi pénzmaradvány terhére vállalják?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

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

143/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosítja a
konyári sportpálya öltõzõjének építési engedélyének elkészítéséhez
szükséges 300.000.- Ft összeget a 2016 évi költségvetés terhére.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Konyári Sportegyesület kérelmérõl a futballisták versenyeztetésére
vonatkozóan
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Vig Szilárd polgármester: Hudák Imre, a Konyári Sportegyesület vezetõje 2016. szeptember
9. napján kelt levelében leírta, hogy 2016 augusztus elején indultak a szövetség keretein belül
az utánpótlás bajnokságok. U-7, U-9, U-11, U-14, U-19 korosztályban, melyben kötelezõ az
egyesületnek részt vennie. Örömtelinek tartja, hogy a gyermekek a haszontalan idõtöltés
helyett egészséges testmozgással töltik a szabadidejüket. . A kérelmezõ szerint az egyesület
körülbelül hatvan konyári fiatalnak ad lehetõséget az aktív sportolásra. Ezeknek a
versenyeknek költsége vannak (utazás, verseny engedélyek, sportorvos, felszerelés). A tavaszi
tornákra az önkormányzat 800.000.- Ft támogatást biztosított, ebbõl felhasználtak 700.000.-
Ft-ot. Hudák Imre kéri a tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az õszi tornákra 600.000.- Ft
támogatással segítsék a mûködést, hogy méltóan tudják Konyárt képviselni.

Véleménye szerint támogatniuk kell az egyesületet lehetõségeikhez mérten. Részérõl
támogatást nyer a sportegyesület minden téren. A napi szinten sportoló gyermekek számra
hatvanról 100 fõre is emelkedhet a késõbbiekben. Mérlegelniük kell, hogy van-e erre a
költségvetésükben fedezet. Hudák úrral egyeztetett, arra kérte, hogy csökkentsék az általuk
kérelmezett összeget. 400.000 Ft-tal támogatná az Egyesületet.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi
ponttal kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A Pénzügyi
Bizottsági ülésre megjelent a Sportegyesület elnöke, ahol információt nyújtott a döntésükhöz.
Elmondta, hogy a kérelemben leírt összeget a gyermekek utaztatására kéri, kb. 70 gyermekrõl
beszélt, akik ezekben a programokban részt vesznek. Az elõterjesztési anyagban az szerepel,
hogy az önkormányzat a tavaszi tornákra 800.000 Ft támogatást biztosított. A Bizottsági
tagok úgy tudták, hogy a költségvetésben a 2016. évre vonatkozólag állapította meg a 800.000
Ft-ot. Megkérdezték errõl Hudák Imre elnökurat, aki azt mondta, hogy Polgármester úrral
legyeztetve beszélték meg, hogy ez a tavaszi támogatást szolgálná az akkor megszavazott
800.000 Ft. Mindezek tudatában a Bizottság megtárgyalta az ügyet, arra a döntésre jutott,
hogy 200.000 Ft támogatást javasol a képviselõ-testület részére, hogy a határozati javaslatot
ezzel az összeggel fogadja el.

Vig Szilárd polgármester: Tudomása szerint is egész évre vonatkozik a 800.000 Ft. Õt is
meglepte a kérelem.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: A 800.000 Ft mellett biztosítaniuk kell a 300.000 Ft-ot az
engedélyes tervre. A Bizottsági ülésen elhangzott, hogy 200.000 Ft támogatásban
részesüljenek. Olyan kiadása is lesz az önkormányzatnak, ami a kötelezõ feladatellátáshoz
kapcsolódik. Ha menetközben úgy alakul, lehetõségük lesz arra, hogy további támogatást
biztosítsanak az Egyesület számára.

Major Imre képviselõ: Amikor a 200.000 Ft-ot megszavazták, Hudák Imre úr is jelen volt, aki
elfogadta ezt az összeget. Abban maradtak, hogy õsszel, ha nem tudnának tovább mûködni,
jelentkezik.
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Fehér Károlyné alpolgármester: A 300.000 Ft a 4.500.000 Ft-os összegbõl kerül kifizetésre,
amelyet korábban a képviselõ-testület megszavazott.

Nagy Károlyné képviselõ: Plusz kiadásként jelentkezik a 300.000 Ft, mivel a terv költsége
nem szerepelt a pályázatban.

Vig Szilárd polgármester: A 300.000 Ft a jövõ évi költségvetést fogja terhelni.

Nagy Károlyné képviselõ: Idén ezt az összeget ki kell fizetniük.

Major Imre képviselõ: Hiánypótlást kértek a benyújtott pályázattal kapcsolatban. Ehhez
szükséges az engedélyes terv.

Vig Szilárd polgármester: Rendszeres versenyeztetéshez kérik az Egyesület a 600.000 Ft-ot, a
300.000 Ft infrastrukturális beruházáshoz szükséges.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Késõbb talán lehetõség lesz a 300.000 Ft-os összeg beépítésére.

Erdõháti Béla képviselõ: A Sportegyesület elnöke elõadta, hogy szponzorokra nem tud szert
tenni, mivel a tagdíjakat is õk fizetik be a gyermekek helyett.

Vig Szilárd polgármester: A 10.000.000 Ft-os TAO-s pénzhez, amihez az említett pályázat
kapcsán önerõként 4.500.000 Ft-ot kellene nyújtania önkormányzatuknak. A TAO-s pénzhez
szükséges lenne cégek társasági nyereségadójának felajánlására.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal 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:

144/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosítja a
Konyári Sportegyesület futballistái számára az utaztatáshoz és az
egyéb költségek fedezéséhez szükséges 200.000, - Ft összeget a
2016. évi költségvetés terhére.

Határidõ: azonnal

Felelõs: Vig Szilárd polgármester

7. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA
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Tárgy: A Konyári Szépkorúak Klubjának kérelmérõl

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.

A Képviselõ-testület a 2016. augusztus 25. napján tartott ülésen úgy döntött, hogy
amennyiben lesz a támogatásra fedezet, újratárgyalja a kérelmet.

A pénzüggyel egyeztetve személyes javaslata az, hogy 100.000 Ft-ot ítéljenek a Klub javára.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a napirendi
pontra vonatkozóan.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést. 100.000 Ft-tal
javasolja a képviselõ-testületnek elfogadni a határozati javaslatot.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban?

Megkéri Jegyzõasszonyt tegye meg észrevételét.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A 2016. augusztus 25. képviselõ-testületi ülésen, ahol Erdõháti úr
tartózkodásával kapcsolatban megkérdezte, hogy melyik az a jogszabály hely, ami alapján
úgy kell cselekednie. Akkor nem tudott pontosan választ adnia jogszabály helyére, azóta
utána nézett. Az Mötv. 2011. CLXXXIX. 49.§ (1) értelmében A képviselõ-testület
döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen
érinti. Az önkormányzati képviselõ köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

Vig Szilárd polgármester: Ez nem a tartózkodásról szól, hanem az összeférhetetlenségrõl.

Erdõháti Béla képviselõ: Még akkor is, ha valamely szervezet nevében és nem a kérelmezõ
számára kéri a támogatást?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A szervezet nincs bejegyezve.

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem bejegyzett szervezetrõl van szó.

Vig Szilárd polgármester: Mint magánszemélyt támogatják Erdõháti Sándornét, mivel nincs a
szervezet bejegyezve.

Erdõháti Béla képviselõ: Ez esetben tartózkodni fog a szavazástól.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi
ponttal kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 6 igen 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

145/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
hozzájárul a Konyári Szépkorúak Klub kirándulásához 100.000,-
Ft támogatással a 2015. évi maradvány terhére.

Határidõ: azonnal

Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester pár perc szünetet rendel el.

8. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Szociális tûzifa vásárlás lehetõségérõl a települések részére

Vig Szilárd polgármester: A Kormányzat az elmúlt években biztosította a szociális tûzifa
vásárlásának lehetõségét a települések részére. A program leginkább a hátrányos helyzetben
lévõ önkormányzatok részére jelentett nagy segítséget, hiszen a gazdaságilag elmaradott
településének lakosainak fûtési kiadásait jelentõs mértékben csökkenthette a hozzájárulás.

A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre
került a támogatás átcsoportosításával kapcsolatos Korm. határozat, valamint a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelõ anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támogatásáról
szóló pályázati kiírás. Mivel önkormányzatuk hátrányos helyzetben lévõ önkormányzat, így
önerõt nem kell biztosítaniuk a támogatási igény benyújtásához. A pályázat benyújtásához
szükség van a képviselõ-testület határozatára, amelyet mellékelni kell a pályázathoz.
Önkormányzatuknak állást kell foglalnia, hogy részt kíván-e venni a pályázatban. Tisztelt
képviselõ-testületi tagok megkapták az elõterjesztési anyag mellékleteként a segédletet,
amelyben az elõbb elmondott információ is ki van emelve, illetve hogy milyen minõségi
követelményei vannak a vásárlásának. A korábbi évekhez hasonlóan a barnakõszén vásárlását
javasolja. Legkésõbb a tüzelõanyag megvásárlását követõ 10. napig rendeletet kell hozniuk,
amely részletesen szabályozza, hogy kik jogosultak a széntámogatásra. A tavalyi évben
elfelejtették szabályozni, hogy ellenõrizni kellene a kiosztást követõ egy-két hétig a célnak
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megfelelõen használták-e fel a szenet, nem értékesítették tovább. Szankciója is legyen annak,
aki értékesítési a szociális célra kiosztott szenet.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi
ponttal kapcsolatban.

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

Vig Szilárd polgármester: Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi vonatkozóan.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi
ponthoz tartozó elõterjesztési javaslatot és javasolja a képviselõ-testület felé elfogadásra.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Az elmúlt évben is felvetõdött az, amikor ez a napirend került
megvitatásra, hogy kaptak olyan jelzést, hogy volt aki eladta a szenet. A tavalyi rendeletük is
tartalmazta, hogy aki nem rendeltetésszerûen használja fel, azokat a személyeket ki kell zárni.

Vig Szilárd polgármester: Igen. A továbbiakban minden szociális célú támogatásból kizárják.

Nagy Károlyné képviselõ: Aki eladja vagy más célra használja.

Vig Szilárd polgármester: Ezt ki állapítja meg? Kimegy tõlük két ügyintézõ és ellenõrzi?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az ügyintézõk jelzik, a Szociális Bizottság dönt az adott személlyel
kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: Tavalyi évben döntöttek arról is, hogy mi az a mennyiség, amelyre
pályázni tudnak. Most is döntenek errõl?

Vig Szilárd polgármester: Nem tudnak mennyiségrõl.

Major Imre képviselõ: Pályáztak, de valamennyivel kevesebbet kaptak, de az is sok volt.

Nagy Csaba képviselõ: 1.400 q volt a maximálisan igényelhetõ mennyiség, ebbõl 800 q
mértékû szenet nyertek el.

Nagy Károlyné képviselõ: Tavaly elõtt volt 800.000 Ft értékû szenet nyertek el.

Nagy Csaba képviselõ: Nincs meghatározva a pályázható mennyiség?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A mellékletben csatolta a tudnivalókat. További információkra
számítanak, amirõl tájékoztatják a képviselõ-testületet.

Nagy Csaba képviselõ: A maximális mértéket kell igényelni.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi
ponttal 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:

146/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete támogatás
iránti igényt kíván benyújtani a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelõanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítõ
támogatására, szociális célú szén tüzelõanyag vásárlásához.

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszerérõl szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2.
melléklete alapján Konyár Község jelentõs munkanélküliséggel
sújtott település, ezért önerõt biztosítania az önkormányzatnak nem
kell.

Konyár Község Önkormányzat a szociális célú tüzelõanyagban
részesülõktõl ellenszolgáltatást nem kér.

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felkéri a
polgármestert, hogy a támogatás iránti igényt nyújtsa be a Magyar
Államkincstárhoz.

Határidõ: 2016. szeptember 30.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

9. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Van-e a bizottság tagjainak elõterjesztése a különfélékben?

Nagy Csaba képviselõ: A falunappal kapcsolatban nem történt beszámoló.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A következõ képviselõ-testületi ülésen Békési András beszámolót tart
a falunappal kapcsolatban.
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Nagy Csaba képviselõ: A mezõgazdasági programmal kapcsolatban is vár beszámolót, milyen
eredményeket értek el az idei évben?

Vig Szilárd polgármester: Megkéri Edit nénit, hogy tájékoztassa a képviselõ-testület tagjait a
mezõgazdasági programmal kapcsolatban.

Fehér Károlyné alpolgármester: A legfrissebb információit osztja meg a képviselõ-testülettel.
A dinnye betakarításra került. A dinnyébõl volt jégverésük, amivel kapcsolatban 757.000 Ft
biztosítási támogatást kapnak. 360 q dinnyét értékesítettek, 500.000 Ft körüli lesz az
elszámolás. 200.000 Ft összegû dinnyét értékesítettek a Sóstói út sarkán. A dinnye nem volt
veszteséges. A paprikával kapcsolatban elmondja, hogy rengeteg vizet kapott. Holnapi nap
folyamán mennek Hajdúböszörménybe közfoglalkoztatási termékekbõl kiállított bemutatóra.
A nagy meleg jót tett a fûszerpaprikának. Az elsõ érést betakarítják. A tritikálét és learatták.
Hektáronként 40 q termett. Még nem került sor a tritikálé értékesítésére. Árpából 111 q
termett. A termõterület 2 ha. Korábban jelezte képviselõ-testületnek, hogy a dombos,
homokos rész nem alkalmas mezõgazdasági mûvelésre, be kellene fásítani. A képviselõ-
testületnek arról kellene majd a késõbbiekben döntenie, hogy kívánják-e a homokos részt
befásítani. A burgonya folyamatosan kerül betakarításra a DEVAG felé, a piacon értékesítik a
legtöbb burgonyát. A hagymát betakarították, most kerül zsákolásra. 50 q hagymájuk termett.
Apró hagymából kevés termett. A tavalyi savanyító üzem nem vásárol az idén hagymát.
Megpróbálnak másik savanyító üzemet keresni. A paradicsomból, paprikából és uborkából
nagy mennyiség került értékesítésre a piacon. Havi szinten 200.000-300.000 Ft körül volt az a
bevétel, amelyet a piacon értékesített zöldségekbõl származik. Paradicsomuk és paprikájuk is
van, amelyet terveik szerint novemberig tudnak értékesíteni. Uborkát elsõ alkalommal
termesztettek, ami elég jól sikerült. A zeller nem került betakarításra. A Bujdosó udvaron
teljesen elkészült a szín. Héttõn kezdik a maradék faanyagot felhasználni. A színben ha
esõsebbre fordul az idõ az asszonyok tudják válogatni a burgonyát és a hagymát. A cirok is
betakarításra került egy derecskei vállalkozó segítségével.

Vig Szilárd polgármester: A cirok betakarításával az volt a probléma, hogy a
közfoglalkoztatottaknak hétvégén kellett volna betakarítania, mivel hétköznap esett az esõ. A
Belügyminisztérium tájékoztatása szerint nem kötelezhették a közfoglalkoztatottakat arra,
hogy hétvégén is dolgozzanak.

Fehér Károlyné alpolgármester: Egy derecskei vállalkozó, Csoma Sándoron keresztül került
betakarításra a cirok. A 77q/ha termés keletkezett a magvas cirokból. 2.500.000 Ft árbevételre
számíthatnak a cirokból.

Nagy Csaba képviselõ: A betakarítás mennyibe került?

Fehér Károlyné alpolgármester: A vevõ rendezte, mázsacirokként vásárolta fel. A
közfoglalkoztatottak által levágott cirkot nem vásárolta fel, mivel nem találta alkalmasnak a
seprûkötésre. Nehéz a közfoglalkoztatottakkal együtt dolgozni. A képviselõ-testületnek
döntenie kell majd arról is, hogy a jövõ évben milyen növényeket termesszenek, mennyi
ember számára biztosítsanak munkalehetõséget.

Nagy Károlyné képviselõ: Kevesebb emberre van szükség.

Nagy Csaba képviselõ: Kérdés, hogy Alpolgármester Asszony mit mer bevállalni.
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Vig Szilárd polgármester: Ezt a késõbbiekben vitassák meg.

Fehér Károlyné alpolgármester: El kell dönteniük, hogy árpát vetnek-e, mivel a vetési idõ
szeptember 20.

Király Imre képviselõ: Értékesíthetõ az árpa?

Fehér Károlyné alpolgármester: A Bold Agro Kft.-hez szállítják be és õk fizetnek.

Vig Szilárd polgármester: Mekkora területen kívánják termeszteni az árpát?

Fehér Károlyné alpolgármester: 3,6 hektáron.

Vig Szilárd polgármester: Lucernát is termesztenek.

Major Imre képviselõ: 4 évig termesztenek lucernát.

Fehér Károlyné alpolgármester: A szénát 5.500 Ft- ért értékesítették.

Vig Szilárd polgármester: Összességében elmondható, hogy nem mínuszos lett a mérlegük a
mezõgazdaságot tekintve.

Nagy Csaba képviselõ: Azt kellene eldönteniük, hogy mennyi embert foglalkoztatnak jövõre.

Vig Szilárd polgármester: Burgonya, hagyma és napraforgó termesztését javasolja a jövõ évre
is.

Fehér Károlyné alpolgármester: Földcserét kell csinálni

Nagy Csaba képviselõ: A dinnye termesztését javasolja, jobbnak tartja mit a fûszerpaprikát.

Major Imre képviselõ: A fûszerpaprikával a tavalyi évben sem jártak jól, mivel nem azt
kapták vissza, amit bevittek.

Erdõháti Béla képviselõ: Ezt nem tudja bizonyítani.

Nagy Csaba képviselõ: Annyit kell termeszteni, ami elég a falunapra.

Fehér Károlyné alpolgármester: A fûszerpaprikára 360.000 Ft körüli összeget, 500.000 Ft
körüli összeget kaptak a hagymára és a burgonyára.

Nagy Csaba képviselõ: A kinti föld alkalmas a jövõ évben árpa termesztésére.

Fehér Károlyné alpolgármester: Antonella árpa vetését tervezték a jövõ évre.

Nagy Csaba képviselõ: A Tanítók földjén olyan növényt termesszenek, amit el tudnak onnan
szállítani. Mennyi nyuluk van?

Vig Szilárd polgármester: Mivel külsõ személy nem vásárolja fel, így falun belül oldják meg
az értékesítést.
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Nagy Csaba képviselõ: Meddig tartanak még nyulat?

Vig Szilárd polgármester: Jövõre nem tenyésztenek nyulat. Saját felhasználásra
tenyészthetnek.

Nagy Csaba képviselõ: A nyúl helyett tarthatnának tyúkot.

Vig Szilárd polgármester: Nem árusíthatnak engedélyek nélkül.
Nagy Csaba képviselõ: Tudomása szerint 50 km-en belül nem szükséges engedély. Meg van
adva a létszám. A ketrecek megvannak, takarmányt is tudnak biztosítani.

Vig Szilárd polgármester: A tyúk nem nyúlketrecbe való.

Nagy Csaba képviselõ: Szabadtartásban lehetne tartani.

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. tájékoztatta a
részvénnyel rendelkezõ és tulajdonosi joggal rendelkezõ önkormányzatukat, hogy közgyûlést
tart szeptember 8-án. Ezen a közgyûlésen részt vett. Szóba került, hogy a jelenlegi ivóvíz
szolgáltatójuk a TRV Zrt. a labor eszközöket illetve különbözõ eszközöket, amelyeket eddig
béreltek a HBV-tól, azt nem kívánják tovább bérelni. Néhány tulajdonosi társaknál is
felháborodást váltott ki, hogy nem havi szinten történik a bérleti díj megállapítása. A HBV
részérõl kényszerhelyzet állt elõ, hogy egy olyan szolgáltató van, aki a labort és különbözõ
eszközöket bérel tõlük. Nincs más, akinek az ingatlant vagy az eszközöket eladhatnák.
Információi szerint 2015. év végén hoztak egy olyan határozatot, hogy havi összegben
állapították meg a bérleti díjat. A TRV Zrt. már egy ideje napi díjra tért át. A labor bérleti
díjában a szombati és vasárnapi napot nem számolja fel. A napi díj jelentõsen kevesebb a
havidíjnál. A TRV Zrt. a labort kívánja bérelni a továbbiakban. Az eszközök bérletére nem
tart igényt. 90.000.000 Ft-os árbevételt generál a labor bérlete a HBV-nek. Azért célszerû
megtartani azt amit a TRV bérel, mert így folyik be pénz. A HBV-nek vannak kiadásai így
önkormányzatuk is, mivel részben tulajdonosai. Kényszerhelyzetként jelentkezik számukra,
hogy kiadják a labort a TRV Zrt.-nek. A TRV Zrt. jelezte, hogy az önkormányzatuk
tulajdonában lévõ eszközökre nem tart igényt. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatót megkapták a
képviselõ-testület tagjai. Azt kell eldönteni önkormányzatuknak, hogy a vízmû telepen
található HBV tulajdonában lévõ eszközökre igényt tart-e? Lehetõség van arra, hogy az
önkormányzat megvásárolja ezeket az eszközöket. Két lehetõségük van, ha a végelszámolás
nyomán a HBV-nek önkormányzatuk felé lesz tartozása, annak a terhére megvásárolhatják az
eszközöket. Jelenleg nem tudják, hogy a végelszámolás nyomán önkormányzatuknak van-e
fizetési kötelezettsége a HBV felé vagy fordítva. Erre végelszámolás után derül fény. Ebben
jelenleg nem tudna, de a képviselõ-testület kinyilváníthatja a véleményét. A pénzüggyel nem
egyeztetett. A HBV végelszámolója levelében azt írta, hogy szeptember végéig kell
dönteniük. Önkormányzatukat arra kérik, hogy jelezzék vissza k dönteni a táblázatban
szereplõ eszközök közül mit szeretnének megvásárolni. Szeptember 30-ig várják a
visszajelzésüket. Dönteniük kell, hogy akár a végelszámolás nyomán derül ki az összeg vagy
ha a végelszámolás nyomán az derül ki a számokból, hogy önkormányzatuknak készpénz
vagy utalás nyomán kerül kiegyenlítésre az összeg. El kell dönteniük, hogy szükségük van-e
bármilyen eszközre és ezt biztosítják az ez évi költségvetés terhére. Az új szolgáltató köteles
biztosítani a megfelelõ eszközöket. Célszerûnek tartaná a jelenlegi eszközöket megtartani, a
helyi szakemberük is igényt tart erre.
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Nagy Csaba képviselõ: Reális összegnek tartja az eszközöknél feltüntetett árakat.

Major Imre képviselõ: Az eszközök leamortizálódtak 0 Ft-ra de felértékelték õket piaci áron.

Nagy Károlyné képviselõ: Mivel szükség van az eszközökre javasolja, hogy vásárolják meg.

Major Imre képviselõ: Nem tudnak már alkudozni.

Vig Szilárd polgármester: Hûtlen kezelésnek tekinthetõ, ha a felértékelt árnál alacsonyabb
értékben vásárolják meg.

Erdõháti Béla képviselõ: A karbantartók örülnek neki, mert sok eszköz van.

Major Imre képviselõ: A megvásárolt eszközök a vízmû területén maradnak.

Vig Szilárd polgármester: Döntsenek arról, hogy az önkormányzatuk igényt tart ezekre az
eszközökre bármilyen formában akár készpénzben is. Akár a végelszámolás során
önkormányzatuk számára megállapított összeg HBV tartozás fejében. Ha erre nem lesz mód,
abban az esetben készpénzben vagy utalás útján teljesítik a kifizetést.

Vig Szilárd polgármester: Van-e még a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye?

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

147/2016. (IX. 15.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.
végelszámolója által értékesítésre felajánlott, a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmû Zrt. tulajdonát képezõ eszközök
megvásárlására igényt tart.

A Képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésrõl
tájékoztassa a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt-t.

Felelõs: Vig Szilárd polgármester
Határidõ: 2016. szeptember 30.

Nagy Károlyné képviselõ: Kérte a Bizottsági ülésen is, hogy a házi gondozók védõ
munkaruha be lett-e számítva a költségvetésbe? Aki az önkormányzatnál van régebb óta, neki
jár, mindig kaptak a gondozónõk munkaruhát. Javasolja, hogy a jogszabálynak megfelelõen
biztosítsanak részükre esõkabátot, amit másik gondozónõ megkapott.

Vig Szilárd polgármester: Utána járnak és pótolják a hiányosságot.
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Nagy Csaba képviselõ: Az állományban lévõ emberek is kapnak munkaruhát?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ebben az évben nem kaptak. De a köztisztviselõk sem kapnak.

Nagy Károlyné képviselõ: A fizikai állomány kapott korábban védõruhát.

Vig Szilárd polgármester: Az óvodai dolgozók és a konyhán dolgozók kaptak védõruhát.

Nagy Csaba képviselõ: Meg kell nézni, hogy kaptak-e és hány év a kihordási idõ.

Vig Szilárd polgármester: Utána járnak, hogy melyik jogszabály írja elõ.

Nagy Csaba képviselõ: A védõnõ milyen vizsgálatokat végzett a tanévkezdés óta?

Vig Szilárd polgármester: Következõ képviselõ-testületi ülésre lehívják, hogy beszámoljon
errõl.

Nagy Csaba képviselõ: Az elsõ héten kellett volna felmérnie a gyermekek állapotát.

Vig Szilárd polgármester: Tisztában van a kötelezettségével. Következõ képviselõ-testületi
ülésre meghívják.

Nagy Csaba képviselõ: Valamelyiknap volt dinnyeosztáson. A Kert utca végén Rézmûves
Lajos elõtt parlagfûvel szennyezett a terület.

Fehér Károlyné képviselõ: Többször le volt kaszálva az a terület.

Nagy Csaba képviselõ: A Bujdosó telken is volt, ahol bûz árad Rézmûves Lajos anyjának
udvara felõl. Tudomása szerint egy lovat ástak el a trágyában.

Vig Szilárd polgármester: Kivizsgálják az esetet.

Nagy Károlyné képviselõ: Kisebb testû állatokat el lehet ásni az udvaron.

Van-e még a képviselõ-testületi tagoknak a különfélékben elõterjeszteni valója?

Amennyiben nincs több elõterjeszteni való, megköszöni a Képviselõ-testületi tagoknak a
közremûködést és az ülést bezárja.

Kmf.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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