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

Ikt. szám: 268-19/2016

20/2016.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Készült Konyáron a 2016. október 12. napján 08.30 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal
Tanácskozó Termében megtartott Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületi
rendkívüli nyílt ülésérõl.

Tartalom:

158/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat Rendkívüli nyílt ülés napirendi
pontjainak elfogadása

159/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat A Debreceni Vízmû Zrt. közgyûlése -
Bereczkiné Eszterhai Valéria a
Debreceni Vízmû Zrt. december 1-tõl
való vezérigazgatói kinevezése

160/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat A Debreceni Vízmû Zrt. közgyûlése -
Felügyelõ Bizottsági dolgozói küldött
tagok megválasztása

161/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat A Debreceni Vízmû Zrt. közgyûlése -
Könyvvizsgáló megválasztása és
javadalmazásának megállapítása

162/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat A Debreceni Vízmû Zrt. közgyûlése -
Vízmû ZRT. Alapszabályának módosítása

163/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat A konyári sportpályánál lévõ gáztartály
feltöltése

164/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat Konyári Csatornamû Víziközmû
Társulat részére mûködési hozzájárulás
biztosítása

165/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat Fehér Károlyné tiszteletdíja

166/2016. (X. 12.) számú Kt. Határozat KKETTKK-56P-02 jelû
„Büszkeségpontok” pályázaton való
részvételrõl

Készült: 2 példányban
Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Debrecen (elektronikus úton)

Konyári Polgármesteri Hivatal, Konyár

http://www.pdfdesk.com


Könyvtár, Konyár

JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. október 12-én, pénteken
09.30 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében megtartott
rendkívüli nyílt ülésérõl

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

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: A Debreceni Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Közgyûlésére
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A konyári sportpályánál lévõ gáztartály feltöltésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Különfélék

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

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

158/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés: A Debreceni Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Közgyûlésére
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A konyári sportpályánál lévõ gáztartály feltöltésérõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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3. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A Debreceni Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság Közgyûlésére

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntött
arról, hogy a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt-vel megszünteti a szolgáltatói szerzõdést
2016. december 31-jével. 2017. január 1-jétõl a Debreceni Vízmûvek Zrt. fogja a víziközmû
szolgáltatást településükön ellátni. Ennek megfelelõen a részvényesi szerzõdést
Önkormányzatuk is aláírta a Debreceni Vízmûvek Zrt-vel. Konyár Község Önkormányzata
részvény-adásvételi szerzõdés eredményeként tulajdonosa a Debreceni Vízmû Zrt. 1 db
10.000.- Ft névértékû névre szóló törzsrészvényének. A tulajdonjog bejegyzése a
részvénykönyvben minden részvényes tekintetében jogszerûen megtörtént.

A meghívó alapján a közgyûlés idõpontjában megjelenõ részvényesi megbízott tehát
képviselheti a tulajdonost és szavazati jogot gyakorolhat. További igazolásra a szavazati jog
tekintetében nincs szükség, a részvénykönyv vezetõje a jogosultságot igazolja.

Ányos József, a Debreceni Vízmû Zrt. vezérigazgatója 2016. október 3. napján érkezett
levelében Konyár Község Önkormányzatának képviselõjét részvényesi minõségben 2016.
október 28. napjára 10 órára meghívta rendkívüli közgyûlésre.

Vezérigazgató Úr megküldte az Önkormányzat részére a napirendekkel kapcsolatos határozati
javaslatokat.

A Képviselõ-testület tagjai is megismerkedhettek a közgyûlés tárgyát képezõ napirendi
pontokkal.

A Cégtörvény és végrehajtási rendelete elõírása szerint a társaság Alapszabályának
módosítása esetén a cégbejegyzési kérelem mellékleteként igazolni kell azt, hogy az
Önkormányzat, mint részvénytulajdonos a napirend szerinti határozati javaslatokat
megtárgyalta, azokról döntött.

Mellékelték az Önkormányzat számára azon határozat-tervezeteket, amelyeket kérnek, hogy a
közgyûlés idõpontjáig bezáróan szíveskedjünk a képviselõ-testületi ülésre napirendre tûzni és
azokról határozni, ezt követõen pedig a határozat kiadmányát vagy a jegyzõkönyv másolatát a
társasághoz eljuttatni.

A két határozati javaslat a felügyelõ bizottsági dolgozói küldött tagjai megválasztásának
tárgyában keletkezett, ahol megállapítják azt, hogy 2016. október 28-tól 2021.szeptember 30-
ig havi 50.000.-Ft/fõ tiszteletdíjjal megállapítják a felügyelõ bizottság két fõ dolgozójának
díjazását. A harmadik határozati javaslat értelmében a könyvvizsgáló megválasztása és
javadalmazásának megállapításáról kell dönteniük. A negyedik határozati javaslat tartalma, a
Debreceni Vízmûvek Zrt. Alapszabály módosításának tervezetérõl szóló döntés.

Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
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Nagy Károlyné képviselõ: Tiszteletdíj nélkül vezérigazgató?

Vig Szilárd polgármester: Információi szerint egy napig kell betöltenie a vezérigazgatói
tisztséget. Mivel két idõszak között szünetet kell tartania a nyugdíjas vezérigazgató úrnak,
hogy ismét kinevezésre kerüljön. Lehetséges, hogy díjmentesen látja el a kiesõ idõszakra a
hölgy a vezérigazgatói tisztséget.

Nagy Károlyné képviselõ: Utána Ányos József lesz újra a vezérigazgató?

Vig Szilárd polgármester: Igen. Az elõterjesztés melléklete tartalmazza, hogy Bereczné
Eszterhai Valéria díjazás nélkül vállalja 2016. december 1-tõl a vezérigazgatói tisztség
betöltését. Az Önkormányzat képviselõ testülete megtárgyalta és elfogadja a képviselõ-
testület elé terjesztett alábbi szövegû határozati javaslatot a Vezérigazgató megválasztása
tárgyában:

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:

159/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a
Debreceni Vízmû Zrt. (továbbiakban: társaság) vezérigazgatójának
Bereczné Eszterhai Valériát (anyja neve: Galambos Borbála, lakcíme:
4028. Debrecen, Hadházi út 77.) 2016. december 1-tõl való
foglalkoztatását határozatlan idõtartamra, megbízási szerzõdéssel díjazás
nélkül.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a vezérigazgató
jogviszonyára vonatkozó szerzõdés aláírását és a jogviszony
módosítására megszüntetésére és a díjazására vonatkozó rendelkezések
kivételével, a Debreceni Vízmû ZRT. többségi tulajdonosának, a
Debreceni Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói jogok gyakorlását.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza
az Konyár Község Önkormányzat részvénytársasági közgyûlésen eljáró
Vig Szilárd polgármestert, hogy elfogadja a társaság
vezérigazgatójának, Bereczné Eszterhai Valériának (anyja neve:
Galambos Borbála, lakcíme: 4028. Debrecen, Hadházi út 77.) 2016.
december 1-tõl határozatlan idõtartamra, megbízási szerzõdéssel díjazás
nélkül és a Debreceni Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
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Részvénytársaság Igazgatóságának elnökére ruházza át a munkáltatói
jogok gyakorlását.

Ezen határozat Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testület
kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmû ZRT. vezérigazgatójának
Cégbíróság elõtti bemutatás végett.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Vig Szilárd polgármester: Az Önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a
képviselõ-testület elé terjesztett alábbi szövegû határozati javaslatot a Felügyelõ Bizottsági –
dolgozói küldött tagok megválasztása tárgyában:

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:

160/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete elfogadja a
Felügyelõ Bizottság 2 fõ dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021.
szeptember 30-ig való megbízatását havi 50.000 Ft/fõ tiszteletdíjjal.

A vállalat dolgozói által delegált munkavállaló tagok:

név: Dominyák Csaba anyja neve: Csápenszki Irén
lakcíme: 4371. Nyírlugos, Erkel F. u. 40.

név: Hacsi Ferenc anyja neve: Gyarmati Julianna
lakcíme: 4029. Debrecen, Csillag u. 39.

Konyár Község Önkormányzatának Képvelõ-testülete felhatalmazza
Vig Szilárd polgármestert, hogy elfogadja a Felügyelõ Bizottság 2 fõ
dolgozói tag 2016. október 28-tól 2021. szeptember 30-ig való
megbízatását havi 50.000 Ft/fõ tiszteletdíjjal.

Ezen határozatot Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmû ZRT.
vezérigazgatójának Cégbíróság elõtti bemutatás végett.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
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Vig Szilárd polgármester: Az Önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a
képviselõ testület elé terjesztett alábbi szövegû határozati javaslatot a Könyvvizsgáló
megválasztása és javadalmazásának megállapítása tárgyában:

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:

161/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2016. október
28-tól 2019. szeptember 30-ig könyvvizsgálónak megválasztja:

név: TREND-ER KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI
TANÁCSADÓ KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG

székhely: 4031. Debrecen, Ohat u. 5.sz.
cégjegyzékszám: Cg. 09-09-001900
nyilvántartási szám: 000553
engedély száma: K-30/92-I
A könyvvizsgálatért személyében felelõs könyvvizsgáló:
név: Szabó Ferencné
anyja neve: Offra Margit
lakcím: 4031. Debrecen, Ohat u. 5.sz.
nyilvántartási szám: 002722
A díjazása havi nettó: 120.000 Ft.

A Debreceni Vízmû Zrt. Vezérigazgatóját felkéri, hogy a
könyvvizsgálóval Konyár Község Önkormányzata nevében a szerzõdést
kösse meg.
Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete felhatalmazza a
részvénytársasági közgyûlésen eljáró Vig Szilárd polgármestert, hogy
megválassza 2016. október 28-tól 2019. szeptember 30-ig
könyvvizsgálónak Szabó Ferencnét, a TREND-ER KFT. nevében, a
könyvvizsgálatért személyében felelõs könyvvizsgálónak, havi nettó
120.000 Ft díjazással.

Ezen határozatot Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testület
kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmû ZRT. vezérigazgatójának
Cégbíróság elõtti bemutatás végett.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

Vig Szilárd polgármester: Az Önkormányzat képviselõ-testülete megtárgyalta és elfogadja a
képviselõ testület elé terjesztett Debreceni Vízmû ZRT. Alapszabályának módosítását:
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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:

162/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Debreceni Vízmû ZRT. 2016. október
28. napjára kitûzött részvénytársasági közgyûlés meghívójának
mellékleteként kézbesített Alapszabály módosítás tervezetet.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza a részvénytársasági közgyûlésen eljáró Vig Szilárd
polgármestert, hogy az Alapszabály módosítást 2016. október 28.
napjára kitûzött közgyûlésen elfogadja.

Ezen határozatot Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ
Testülete kézbesíteni rendeli a Debreceni Vízmû ZRT.
vezérigazgatójának Cégbíróság elõtti bemutatás végett.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ

2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A konyári sportpályánál lévõ gáztartály feltöltésérõl

Vig Szilárd polgármester: Hudák Imre, a Konyári Sportegyesület vezetõje 2016. október 10.
napján jelezte Konyár Község Önkormányzata felé, hogy a sportpályánál lévõ gáztartályban
nincsen gáz, nem tudják fûteni az öltözõ épületét.

A konyári futballista fiataloknak a hétvégén mérkõzésük lesz és nagy szükség volna a fûthetõ
öltözõre.

Ahhoz, hogy a gáztartályt félig feltöltsék, 250.000.- Ft önkormányzati hozzájárulásra van
szükség.

Van-e a Képviselõ- testület tagjainak kérdése, véleménye a napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?
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A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

163/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának képviselõ-testülete támogatja,
hogy a konyári sportpályánál lévõ gáztartályt a 2016. évi
költségvetés terhére 250.000.- Ft értékben feltöltsék, mert így válik
biztosítottá az öltözõ épületének fûtése.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: A mai képviselõ-testületi ülést a Víziközmû Társulat miatt hívták
össze, ahol ma megválasztásra kerül a végelszámoló személye. Alpolgármester asszony
folyamatosan tartotta a kapcsolatot Dr. Budai Ferenc ügyvéd úrral. A képviselõ-testületüknek
dönteniük kell a végelszámoló díjazásáról. Megkéri Fehér Károlyné alpolgármester asszonyt,
hogy ismertesse a Víziközmû Társulattal kapcsolatos elõterjesztést.

Fehér Károlyné alpolgármester: A Víziközmû Társulat minden mérlege elkészült. Ahhoz,
hogy a Víziközmû Társulat végelszámolással megszûnhessen, ahhoz el kell határoznia a
képviselõ-testületnek azt, hogy a mûködési és az eddig felmerülõ költségeket valamint a
következõ idõszakban felmerülõ költségeket Konyár Község Önkormányzata magára vállalja.
A befizetett összegeket a végelszámoló kifizethesse a tagok részére. Az eddig felmerült
költség 137.000 Ft. A késõbbiekben felmerülõ költség összegét nem tudják meghatározni,
mert amikor kifizetésre kerül az tagok számára a befizetett összeg, nyilatkoztatni kell a
tagokat arról, hogy bankszámlára kérik-e vagy készpénzben, ennek is van költsége. Ezzel
kapcsolatban a könyvvizsgáló asszony azt javasolta, hogy állapítsák meg azt, hogy Konyár
Község Önkormányzata a Társulat mûködési költség fedezetére 200.000 Ft körüli támogatást
nyújt. A megmaradt összeget a Víziközmû Társulat megszûnése után köteles a végelszámoló
visszafizetni fennmaradt összeget az önkormányzat házipénztárába. Az önkormányzat által
nyújtott összegrõl kellene dönteniük. Ezt a pénzt át kell utalni a Víziközmû Társulat
számlájára. Ezek után elkezdõdik végelszámolás. A végelszámoló fogja kifizetni a tagok
számára a befizetett díjat.

Vig Szilárd polgármester: 200.000 Ft összegû díjról határozzanak?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. 35.000 Ft összeg már biztos, mivel az szerepel a
mérlegben is. Ezen felül is fog keletkezni költség, emiatt szükséges egy magasabb összeget
meghatározni. A fent maradt összeget a végelszámoló az önkormányzat házipénztárába fogja
befizetni.
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Nagy Csaba képviselõ: Mekkora összeget lenne célszerû megállapítaniuk?

Fehér Károlyné alpolgármester: Akkora összeget célszerû meghatározniuk, hogy az biztos
legyen arra, hogy ne kelljen újabb testületi határozatot hozniuk ez ügyben. Nincs pontos
összeg arról, hogy mennyi lesz a felmerülõ költség mértéke. Az ÉRB Bankhoz szükséges ez a
határozat. Akkor tudják ezt az összeget a bankszámláról visszafizetni a tagok részére.

Vig Szilárd polgármester: Az említett 2.500.000 Ft illetve a 600.000 Ft összegeket ráérnek
jövõre átutalni?

Fehér Károlyné alpolgármester: A Víziközmû Társulat hoz egy döntést, amelyben a
lakástakarék pénztáron lévõ engedményezési jogot megszünteti okafogyottság híján,
végelszámolással történõ megszûnés miatt. Mindez hosszabb idõt vesz igénybe. Amikor ezt a
határozatot 8 napon belül megküldi a Lakástakarék Pénztárnak a végelszámoló és az ügyvéd,
akkor egyeztetnek a lakástakarék pénztárral. Ez hosszú idõt vesz igénybe. Véleménye szerint
az ott felmerült költségeket a jövõ évi költségvetésbe tervezhetik be. Minderrõl a
Lakástakarék Pénztár tud biztos információt nyújtani.

Vig Szilárd polgármester: Ha 200.000 Ft-ot állapítanak meg, az elég lesz a most felmerülõ
költségek fedezésére? Vagy állapítsanak meg 300.000 Ft-ot?

Fehér Károlyné alpolgármester: Volt olyan hónap, amikor 58.000 Ft volt a bankköltség egy
hónapra. Olyan összeget célszerû meghatározni, amely elegendõ a felmerülõ költségek
fedezésére, hogy ne keljen még egy testületi határozatot hozniuk.

Major Imre képviselõ: Mekkora költségrõl lenne szó?

Fehér Károlyné alpolgármester: Kb. 230.000 Ft-ról.

Vig Szilárd polgármester: A 300.000 Ft-os keretösszeg megállapítása megfelelõ lenne?

Fehér Károlyné alpolgármester: 300.000 Ft biztosan elég lesz, mivel a felmerülõ
bankköltségek vagy esetlegesen olyan eljárási hatósági költségek fedezésére szükséges.
Szükség van képviselõ-testületi határozatra, amelyet a 14:00 órától kezdõdõ Víziközmû
Társulat által tartott ülésen ismertetnek a tagok elõtt.

Vig Szilárd polgármester: Az ÉRB Bank felé felmerülõ Víziközmû Társulat részérõl
felmerülõ költséget vállalja át az önkormányzat?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen, költségtámogatás címén.

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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164/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. évi
költségvetés terhére 300.000.- Ft-ot biztosít a Konyári Csatornamû
Víziközmû Társulat részére mûködési hozzájárulás címén.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõt, hogy
az összeg átutalásáról gondoskodjon.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak elõterjeszteni valója a
különfélékben?

Nagy Károlyné képviselõ: A lakástakarékkal kapcsolatban kérdése lenne, hogy miért
számolnak fel kétszer 150 Ft-ot? Csak az egyik 150 Ft-os díjat vállalja át a képviselõ-testület?

Fehér Károlyné alpolgármester: Az OTP Banknál lévõ számlára fenntartására nyújt fedezetet
a képviselõ-testület.

Nagy Károlyné képviselõ: Aki kéri, hogy szüntessék meg, vagy nem kívánja tovább fizetni a
lakástakarékot, az elesik a 30 %-tól.

Fehér Károlyné alpolgármester:_A lakástakarék pénztár esetében azt a tájékoztatást kapta,
hogy minden tagnak 3 lehetõséget ajánlanak fel. Minden tagnak nyilatkoznia kell majd.

Nagy Károlyné képviselõ: Van-e már az aki a végelszámolást fogja végezni?

Vig Szilárd polgármester: A végelszámoló tiszteletdíjáról is dönteniük kell.

Major Imre képviselõ: Ezt még nem tudják, amennyiért vállalja majd az adott személy.

Nagy Károlyné képviselõ: Javasolja a képviselõ-testültnek, hogy Fehér Károlyné a
könyvvizsgálóval éjfélig dolgozott, mivel rendbe kellett raknia az anyagot, õ ezt minden
térítés nélkül végezte. Javasolja, hogy állapítsanak meg számára egy összeget. Amennyiben
Fehér Károlyné elvállalja a végelszámoló személyét, úgy állapítsák meg a tiszteletdíját, hogy
ezt is honorálják számára.

Vig Szilárd polgármester: Támogatja Képviselõ Asszony javaslatát. Véleménye szerint Fehér
Károlyné nélkül nem jutottak volna el oda, hogy a végelszámoló kijelölésérõl szó legyen.
Ezúton szeretné megköszönni Fehér Károlyné a helytállását és a munkáját. Javasolja, ha
jövõre is vállalja Fehér Károlyné a mezõgazdasági programot, olyan tiszteletdíjat kell számára
megállapítani, amivel õ is elégedett. Kéri Fehér Károlynét, hogy vállalja el a végelszámolói
tisztséget. Ügyvéd úr tájékoztatása alapján a végelszámoló személyét felelõsség nem terheli.
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Megkéri Fehér Károlynét, hogy mondjon egy összeget, amennyiért elvállalná a végelszámolás
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. A képviselõ-testület tagjai 50.000-60.000 Ft/hó
összeget ajánlottak.

Major Imre képviselõ: Õk nem tudnak összeget ajánlani, mivel, nem tudják, hogy mennyi
munkával jár a végelszámolás.

Fehér Károlyné alpolgármester: Nem tud konkrét összeget mondani, mivel összetett mérleget
még nem készített ezidáig. Amennyiben délután elfogadja a tárulás a mérleget, a
határozatokat külön-külön kell csatolni hozzá. A Bíróságon közzéteszik az eddigi mérlegeket,
kivéve a 2016. évit, mivel azt a végelszámoló fogja elkészíteni. Megbeszélték könyvvizsgáló
asszonnyal, hogy ha már ennyi munkát belefektettek, végmunkát is elvégzik.

Vig Szilárd polgármester: A közgyûlés tagjai közül a jelenlévõkkel határozatképes a
közgyûlés?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. Könyvvizsgáló asszony nem lesz jelen az ülésen. Nem
gondolja, hogy büntetésben részesítenék õket, mivel könyvvizsgálóval ellátott mérleget
fognak közzétenni.

Vig Szilárd polgármester: A falu lakosságát tájékoztatni fogják arról, hogy megindult a
végelszámolás.

Fehér Károlyné alpolgármester: A végelszámolónak azzal kell majd kezdenie, hogy
mindenkinek küld egy megkeresést, hogy a befizetett összeg erejéig rendelkezzen, hogy hová
kéri a díját. Nyilatkozniuk kell, hagyaték esetén egyetemleges öröklés esetén elfogadják, hogy
egy személynek utalják át a befizetett díjat. Minden hatósághoz be fogják nyújtani,
nyugdíjfolyósítóhoz, egészségbiztosítási pénztárhoz, Bírósághoz, NAV-hoz, hogy
végelszámolással kívánják megszüntetni a Társulat. A Magyar Közlönyben meg fog jelenni,
hogy amennyiben bárkinek követelése van a Társulat felé, az követelést nyújthat be ellenük.
Úgy gondolja, hogy januárban elkezdõdnek a kifizetések.

Vig Szilárd polgármester: Fehér Károlyné mennyi tiszteletdíjat javasol megállapítani?

Nagy Károlyné képviselõ: 100.000 Ft/hó tiszteletdíjat javasol, ezáltal honorálva lesz az eddigi
munkája is. Megnézte, hogy a felügyelõ bizottsági tagok mennyi tiszteletdíjat kapnak.

Vig Szilárd polgármester: Fehér Károlynénak megfelelõ a 100.000 Ft?

Erdõháti Béla képviselõ: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt. esetében a
végelszámoló 300.000 Ft/hó tiszteletdíjat kapott.

Major Imre képviselõ: Amennyiben a Cégbíróság jelölne ki egy végelszámolót, akkor is
fizetniük kellene.

Fehér Károlyné alpolgármester: Amikor felszámolódik a Társulat, akkor mond összeget. Nem
tudja, hogy mennyi idõ lesz a felszámolás.

Vig Szilárd polgármester: Egy összegben a végelszámolás után határozzák meg a tiszteltdíjat.
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Fehér Károlyné alpolgármester: A végelszámolás vége át fog csúszni a következõ évbe, így a
tiszteletdíj összege nem az ez évi költségvetést terheli majd.

Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy Fehér Károlynénak az eddig elvégzett munkájáért
200.000 Ft összeget állapítsanak meg.

Nagy Károlyné képviselõ: Egyetért.

Király Imre képviselõ: Egyetért.

Major Imre képviselõ: Egyetért.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

165/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Fehér
Károlyné részére 200.000,-Ft tiszteletdíjat állapít meg a Víziközmû
Társulat megszûntetésével összefüggésben végzett munkájáért.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Fehér Károlyné alpolgármester: Megköszöni.

Vig Szilárd polgármester: Az örökösökkel kapcsolatban az lenne a legtisztább, ha egy
örökösnek fizetnék ki az eddig lakástakarékba befizetett összeget.

Fehér Károlyné alpolgármester: Ha egyetemleges, csak ekkor tehetnek így. Amennyiben nem
egyetemleges az örökösödési jog, abban az esetben hagyatéki eljárást kell lefolytatni.
Megállapodásokat is nekik kell készíteniük, mivel volt olyan eset, ahol nem látta, hogy ki
mennyit fizet. A NAV az ellenõrzés során az összes lakástakarék szerzõdést be fogja kérni.
Sok olyan személy van, akinek nincs megállapodása, mégis fizeti a lakástakarék pénztárt.

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet Bálint János mezõõrrel
kapcsolatban, hogy bejelentette a napokban, hogy a jövõben határvadász képzésen fog részt
venni, mert nem kíván többé önkormányzatunknál mezõõri tevékenységet ellátni. A mezõõr
tavalyi évben 30 %-os béremelést kapott. Két hónappal ezelõtt Bálint János arról tájékoztatta,
hogy a határvadász programban magasabb fizetést ígértek számára, amivel véleménye szerint
az önkormányzat nem versenyezhet. A mezõõri munkakörre pályázat lett kiírva. Az új mezõõr
személyével kapcsolatban véleménye szerint még több támadást fog kapni a képviselõ-
testület.
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Major Imre képviselõ: Bálint Jánosnak most lett volna könnyebb dolga, mivel
megszilárdította a rendet.

Nagy Károlyné képviselõ: Nézte a toborzást, a fiatalok kis százaléka alkalmas arra, hogy részt
vegyen a határvadász programban.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Korábban többször el akart menni, de eddig mindig sikerült
lebeszélniük.

Major Imre képviselõ: Az elõzõ ciklusban, amikor Bálint Jánost alkalmazták, nem találtak
nála megfelelõbb személyt, mivel sok vizsgával kell rendelkeznie annak a személynek, aki
mezõõr akar lenni. Amennyiben az általuk választott személynek nincs meg egy vizsgája,
adhatnak neki türelmi idõt annak megszerzésére?

Nagy Károlyné képviselõ: Nem.

Nagy Csaba képviselõ: Alkalmazhatnak valakit, de saját költségre.

Nagy Károlyné képviselõ: Két jelzéssel élne. A Török bolt elõtti buszmegállónál járda
kiépítésére lenne szükség, mivel az utasok esõs idõben a sárba szállnak le a buszról. A
második jelzésre a Gáborjáni és a Temetõ utca sarkán lévõ fa kivágásával kapcsolatban lenne.
Kéri, hogy vágják ki az ott lévõ fát.

Vig Szilárd polgármester: Mindekét esetben elvégzik a megfelelõ munkálatokat.

Nagy Csaba képviselõ: A Szociális Rendelettel kapcsolatban kérdezi, hogy lesz-e
rendeletmódosítás?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A szociális rendeletünk összeghatárát biztosan szükséges módosítani,
mivel az rendkívül alacsony, 5.700 Ft, emiatt rengeteg lakost nem tud támogatni az
önkormányzat. A szociális normatívából 2016-ra fennmaradó kb 24 millió Ft terhére a
képviselõ-testületnek lehetõsége van arra, hogy olyan határozatokat hozzon, melyekkel anyagi
vagy természetbeni segítséget nyújthat a szociálisan rászorulók részére.

Major Imre képviselõ: Mire költhetik el ezt az összeget?

Vig Szilárd polgármester: Számára a legfontosabb célcsoport a 60 év felettiek, akik kapjanak
támogatást. Decemberben pedig segélycsomagot osszanak az idõsebbeknek.

Nagy Csaba képviselõ: A nagycsaládosok illetve a gyermeküket egyedül nevelõ szülõk miért
nem jogosultak ajándékcsomagra?

Vig Szilárd polgármester: Annak osztana, aki bizonyított az életben. Elvárja a mostani
fiataloktól, hogy ne azért vállaljanak gyermeket, mert belõlük akarnak megélni. A
nagycsaládosok esetében kevés az olyan szülõ, aki felelõsségbõl vállalta a gyermeket.

Fehér Károlyné alpolgármester: Javasolja, hogy a beteg gyermekeket is támogassák. Van
néhány olyan család a településen, akik beteg gyermekeket nevelnek.
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Vig Szilárd polgármester: Ki dönt ebben a kérdésben?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A Szociális Bizottság. Mielõtt elköltenék a 24 millió Ft-ot, egy
délutánt erre szánnának, hogy minden bizottságot összehívnak és meghatározzák, hogy mire
mennyi összeget kívánnak elkölteni.

Tájékoztatja a testületet, hogy az utóbbi napokban nehéz helyzetbe kerültek, mivel az
önkormányzat feladata, hogy a hajléktalanok számára szükséglakást biztosítson vagy hogy
máshova elhelyezzék ezeket az elesett embereket. Önkormányzatuknak a Derecskei
Hajléktalanszállóval van szerzõdésünk, de õk csak éjszakára fogadják be a hajléktalanokat.
Esetükben egy fiatal férfiról van szó, aki csonkolt végtaggal rendelkezik, így nem lehet
kitenni nappalra a szabad ég alá. Családsegítõjük több intézményt is felhívott, sehol sem
fogadják a férfit. Azért nem fogadják idõsek otthonában, mert még nincs meg a megfelelõ
életkora hozzá, 74-es születésû. Berettyóújfaluban volna egy intézmény, ahol 2000 Ft/nap az
ellátás költsége, de a férfi 22.800 Ft-ból él. Mivel családtagjai nem fogadják be, így vagy õk
fizetnek albérletet a férfinak vagy pedig szükséglakást biztosítanak számára. Emiatt úgy
döntöttek, hogy a Rákóczi u. 66. szám vagy az Ady Endre 11. szám alatti ingatlanon lévõ
önkormányzati épületben helyezik el, amit akadálymentessé tesznek a számára. Közel két
hónapig szállásolnák el ott, addig, amíg a családsegítõ nem intéz számára otthont vagy
rokkantsági támogatást, aminek következtében a jövedelme megemelkedne és befogadná
Berettyóújfalu.

Király Imre képviselõ: Ki fog ránézni?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Az egyik házi gondozónõ egyszer egy nap.

Király Imre képviselõ: A 22.800 Ft havi jövedelmét nekik kell kiegészíteni?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem, az önkormányzatnak csak a szállást kell biztosítani.

Vig Szilárd polgármester: Ezek után tájékoztatni szeretné a képviselõ-testületet egy pályázati
lehetõségrõl, amelynek témája az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a
kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozása.

Önkormányzatuk is szerepel a pályázat benyújtására jogosultak között.

A pályázat sikeres elnyerése esetén lehetõség van meglévõ emlékmûvük felújítására vagy egy
új emlékmû állítására, emléktáblák renoválására, tisztítására, helyreállítására, stb.. A
támogatási idõszak 2016. március 1.- 2017. április 30. Az elnyerhetõ támogatás mértéke új
emlékmû állítása esetén 5.000.000.- Ft-ot is elérheti. A pályázat önkormányzatuk részérõl
önrészt nem igényel.

Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?

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:

166/2016. (X. 12.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a település a KKETTKK-56P-02 jelû
„Büszkeségpontok” pályázaton részt vegyen.

Határidõ: 2016. október 23.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

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

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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