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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. október 27. napján,
csütörtökön 14 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.

Mielõtt a képviselõ-testületi ülést megnyitja két dologról szeretné tájékoztatni a képviselõ-
testület tagjait. Sajnálatukra október hónap végén Bálint János mezõõr távozni fog
önkormányzatuktól. Határrendészeti szolgálatot fog ellátni, olyan bérezésért cserébe, amellyel
nem tudnak versenybe szállni. Bálint János helyére, a mezõõri feladatok ellátására egy
személy jelentkezett, akit alkalmasnak lát a feladatok ellátására. Puskás Róbert Létavértesen
lakik, naponta látná el a településükön a mezõõri feladatokat. A mezõõri igazolvány jelenleg
nincs a birtokában, ez két rendészeti szakvizsgát és mezõõri szakvizsga letételét jelenti, amely
vizsgákat november hónap folyamán tesz le. November 1-tõl ettõl függetlenül is fel tudják
venni mezõõrnek. Az állami támogatást akkor tudják igénybe venni, amikor mezõõri
igazolvánnyal rendelkezik. Átadja Puskás Róbertnek a szót, hogy mutatkozzon be.

Puskás Róbert: Üdvözli a jelenlévõket. Létavértesrõl érkezett. Júliusban egyeztettek
Polgármester úrral az ellátandó feladatról. Amíg nem ismeri meg a helyi adottságokat, addig
szeretne a helyi lakosoktól és a képviselõ-testülettõl segítséget kérni.

Vig Szilárd polgármester: Végzettséget tekintve ez a terület közel áll hozzá?

Puskás Róbert: Gyermekkora óta járja a határt a vadászokkal, emiatt is áll közel hozzá ez a
terület.

Vig Szilárd polgármester: Hivatásos vadász?

Puskás Róbert: Nem.

Vig Szilárd polgármester: Milyen szakmával rendelkezik?
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Puskás Róbert: Autófényezõ, kereskedelmi és szakács szakmával rendelkezik. Érettségi
vizsgával rendelkezik.

Vig Szilárd polgármester: Novemberben a mezõõri igazolvány megszerzésével kapcsolatban
említett két szakvizsgát leteszi.

Puskás Róbert: Igen.

Nagy Károlyné képviselõ: Ki kell kötni a kinevezésébe. Ha nem tudja elvégezni a mezõõri
képzést, nem lehet véglegesen alkalmazni.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a bemutatkozást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Major Imre képviselõ: Létavértesrõl jár majd be. Itt alapfeltétel, hogy a mezõõr éjjel-nappal
rendelkezésre álljon. Hogy oldják meg ezt?

Puskás Róbert: Autóval ha szükséges pár per perc alatt ideér.

Nagy Károlyné képviselõ: Telefonon egész nap rendelkezésre kell, hogy álljon.

Puskás Róbert: Van magántelefonja és céges telefonja is.

Vig Szilárd polgármester: Bálint János munkaideje nem a nap 24 órájában volt.

Király Imre képviselõ: Felszereléssel is ellátják?

Vig Szilárd polgármester: Igen.

Nagy Károlyné képviselõ: Mindenképpen szükséges a munkába állítása, támogatja a
foglalkoztatását. Az idei évben is sor került a mezõõri járulék kivetésére. Reméli, hogy
hosszabb távon számíthatnak Puskás Róbert. A vizsga letétele után a határozatlan idõre szóló
kinevezése is meg fog történni. Mindehhez sok sikert kíván. A mezõgazdaságból élõ
vállalkozók elégedettek voltak János munkájával.

Nagy Csaba képviselõ: Magasak az elvárások a gazdák részérõl. Sok konfliktus lesz, amikre
fel kell készülnie. Sok sikert kívánnak a munkájához.

Puskás Róbert: Megköszöni.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Puskás Róbertnek a tájékoztatást.

/Puskás Róbert elhagyja a termet./

Vig Szilárd polgármester: Még egy nagyon fontos dologról szeretné tájékoztatni a képviselõ-
testületet. Több konyári személy célja, hogy a polgármester távozzon a székébõl. Meglátásuk
szerint a képviselõ-testületnek is távoznia kell önkormányzatuk élérõl. A Tisztelt Képviselõ-
testület is tud a személyek kilétérõl. A céljuk elérésének érdekében különbözõ módszerekkel
kívánják ellehetetleníteni hivataluk munkáját. Történetesen annak a személynek a munkáját
kívánják ellehetetleníteni, akinek hivataluk sokat köszönhet, Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ
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asszonynak. Energiáit nem kímélve azon dolgozik, hogy önkormányzatuk és településük
fejlõdjön. Sajnálja, hogy a szóban forgó személyek jegyzõ asszonyt eszköznek használják
céljaik elérése érdekében. Korábban rengeteg telefonhívás után levelek érkeztek. Augusztus
25-én érkezett az elsõ adatkérõ levél, majd szeptember 19-én, szeptember 22-én is több
adatkérõ levél érkezett. Szeptember 22-én érkezett adatkérõ levél szövege például úgy
hangzik, hogy 2015. január 01-tõl a mai napig az önkormányzati traktron (MTZ-n) milyen
javítási munkálatok lettek végrehajtva. Milyen alkatrészek cseréje történt meg? Ezen
költségek tételesen szíveskedjen részletezni. A levelek mennyiségén észrevehetõ a visszaélés.
Október 14-én érkezett levélben szereplõ kérdések a következõek, legyenek szívesek tételesen
felsorolni Konyár Község Önkormányzatának a 2016. évben a mai nappal bezárólag milyen
költségei keletkeztek a napraforgó, paprika, paradicsom, dinnye, burgonya, hagyma és cirok
termesztésével kapcsolatban. Konkrétan említve a föld elõkészítésével kapcsolatban,
vetõmaggal, vetéssel, öntözéssel, vegyszerezéssel, szedéssel idõközbeni mûveléssel
kapcsolatos kiadásokat. Szíveskedjenek tételesen felsorolni, hogy Konyár Község
Önkormányzatának 2016. évben a mai nappal bezárólag milyen költségei keletkeztek a széna
kaszálásából, sodrásából, bálázásából és szállításából adódóan. Részletekbe menõen teszi fel a
kérdéseket a levél írója. A levélben a Büntetõ Törvénykönyvre hivatkozva jegyzõ asszony
két év szabadságvesztést kaphat, amiatt, ha nem tájékoztatja õket. Számára és a képviselõ-
testület számára is egyértelmû, hogy más célja ennek a személynek valamint a mögötte álló
embereknek nem más, mint ellehetetleníteni a hivatal munkáját. Nagy Károlyné, miután volt
jegyzõ alá tudja támasztani, hogy ezen személyek célja az, hogy a polgármester és a
képviselõ-testület lemondjon. A jegyzõ asszonyt véleményem szerint eszközként tekintik,
úgy gondolják, ha õ távozik azzal a polgármester is. Egy-két személyt az is zavar, hogy
alpolgármester asszony ellátja a mezõgazdasági programmal kapcsolatos teendõket is. Nem
nézi jó szemmel az adott személy, hogy a településen a mezõgazdasági program mûködik.
Ezen személyeknek faluromboló céljaik vannak, emiatt mindent bevetnek, hogy a
polgármester távozzon a pozíciójából. Jegyzõ asszony szeretne hozzáfûzni az elhangzottakhoz
bármit?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Megköszöni Polgármester úrnak a dicsérõ szavait. Örül, ha a
hivatalnál végzett munkáját elismeri. A beérkezett kérdések megválaszolása sokszor
emberfeletti munkával jár. A kérdezõ nincs tisztában azzal, hogy milyen nehéz helyzetben
van a hivatal. Mióta itt van a községben sok ügyintézõ elhagyta a hivatalukat, új kollegái
vannak, akik még sok tekintetben gyakorlatlanok. A hatósági ügyekkel is akadnak
nehézségeik jelenleg a legfõbb cél, hogy a hivatal folyamatos mûködését biztosítsák. Fontos
dolgokban kell dönteniük, ilyenek a földügyek például, nagy odafigyelést igényelnek a
államigazgatási feladatok. Amennyiben ilyen levelekkel kell foglalkozniuk nem marad idõ
fontosabb dolgokra, megnõ a hibázás lehetõsége. Sokszor 3-4 ügyintézõ az, aki ellátja az
összes hivatali feladatot. Nem tudja elmagyarázni a kérelmezõ személynek, hogy nem áll
módjukban ezeket a válaszokat mélységükben megadni. A jogszabály lehetõséget ad arra,
hogy a túlmunkát kiszámlázzák. Arra gondolt, hogy a legvégsõ esetben, ha a köztisztviselõjük
a napi 8 órás munkaidejében nem tudja ezeket a kérdéseket megválaszolni, akkor egy tetemes
számlát fog kiküldeni a kérelmezõnek annak a megfizetése után berendeli a köztisztviselõt,
vagy túlórára kötelezi, hogy válaszolja meg a levélben szereplõ kérdéseket.
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Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testületi tagoknak kérdése, észrevétele az
elhangzottakkal kapcsolatban?

Nagy Károlyné képviselõ: Pár dolgot visszahallott a lakosság részérõl is. A Képviselõ-társai is
tudják, hogy kikrõl van szó. Amennyiben lehet a település önkormányzatának munkáját ne
lehetetlenítsék el, hanem támogassák. Amennyiben a Polgármester úrral van problémájuk, azt
négyszemközt rendezzék, ne pedig bomlasszák az egész hivatalt és a Képviselõ-testületet
lemondással fenyegetni. Célszerûbbnek tartaná, hogy ezek a személyek bejöjjenek egy
Képviselõ-testületi ülésre és mondják el, hogy mit szeretnének. Amennyiben nézeteltérése
van a polgármesterrel, azt négyszemközt rendezzék. Bizonyos személytõl hivatali titkok
kerültek ki. Az egész falu érdekét kellene nézni, hogy jól mûködik a közmunkaprogram, sok
embert foglalkoztatnak. A mezõgazdasággal foglalkozó személyek tisztában vannak azzal,
hogy az idei évben milyenek voltak az idõjárási viszonyok, amelyek nem kedveztek a
fûszerpaprika termesztésének. Azzal is támadták a hivatalt, hogy konyári emberek miért nem
vállalják a köztisztviselõi munkakört, amiatt, mert nem bírják a terheléseket. A
közfoglalkoztatottak száma a korábbiakhoz képest jelentõsen nõtt. Vannak olyanok, akik
megkérdõjelezik, becsmérlik a hivatali dolgozók munkáját. Ezen személyeknek el kellene
gondolkozniuk azon, hogy õk mit tettek a faluért. A korábbi jegyzõk nem sok mindent
csináltak. A jelenlegi jegyzõnek kell mindent rendbe tenni az összes szabályzatot és belsõ
intézkedést. Ez a Képviselõ-testület az, amely az elõzõ 4 évi víziközmûvel kapcsolatos összes
munkát ellátja. Ezeket a feladatokat alpolgármester asszony látja el. Kéri a jelenlévõket, a
képviselõ-testület tagjait is, hogy a faluban mondják el, hogy vannak olyan személyek, akik a
Polgármester urat, Jegyzõasszonyt és a képviselõ-testület tagjait le akarják járatni.

Vig Szilárd polgármester: Nagy Károlyné említette a közmunkaprogram keretein belül
megtermesztetett növényeket. Több környezõ település polgármesterével beszélt, akik az
közfoglalkoztatottakra panaszkodtak. Vannak olyan lakosok, akiknek nem céljuk az
áskálódás, hanem pozitív emberi jellemvonásokkal rendelkeznek. Többek között megemlítené
a Homoki családot, Katona családot, akik a napi munkavégzésükre koncentrálnak, továbbra is
tisztességesen próbálnak élni. Nem hagyja, hogy a hivatalt támadó személyek munkája
eredményre vezessen. Van-e a képviselõ-testületnek kérdése, véleménye az elhangzottakkal
kapcsolatban?

Nagy Csaba képviselõ: Valami elindult a településen, gyarapodtak, tõkét kovácsoltak a
mezõgazdaságot fellendítették. Azért lehet ez a sok kérdés, mert az eddigi években nem
történt ekkora fejlõdés a községben. Amennyiben a polgármestert akarják a hivatalt támadó
személyek tönkretenni, megvan a lehetõségük, hogy 3 év múlva esedékes választáson
polgármesternek induljanak. A képviselõ-testület a lakosságot szolgálja, a falut akarják jobbá
tenni. Próbálják elérni, hogy a községben élõknek legyen munkahelyük, ezért is vásárolnak
ingatlanokat, próbálnak vállalkozókat idehozni. Nem érti a lejárató hadjáratot. Véleménye
szerint, akinek a Polgármester úrral személyes problémája van, azt rendezzék, négyszemközt
és ne a falu kárára.
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Vig Szilárd polgármester: A közérdekû adatkéréssel kapcsolatban elmondja, hogy sajnálja,
hogy a korábbi vezetés felé nem érkezett olyan kérdés, amely elszámoltatásra utalna. A
Bíróságon, ha ellenük vall, nem Vig Szilárdba rúg bele, hanem a településen élõkbe.

Major Imre képviselõ: Véleménye szerint irigység vezérli ezeket az embereket. Ebben a
ciklusban sok dolgot értek el, van olyan ember, akinek ez nem tetszik. A létrejött
eredményeket a falu elismeri.

Király Imre képviselõ: A kérdések mélysége arra utal, hogy a kérdezõ sok mindent tud a
feltett kérdésekkel kapcsolatban.

Vig Szilárd polgármester: Király Imre arra utal, hogy belsõ körökbõl származnak
információk. Többen is sejtik, hogy ki lehet az a belsõ ember, aki szövetségbe áll a 3
rosszindulatú emberrel.

Major Imre képviselõ: Az ilyen embernek pszichológusra van szüksége, mert az nem normális
dolog, hogy valaki örömét leli más kárában.

Nagy Csaba képviselõ: Ha ez továbbra is így megy, õk emelt fõvel fognak járni a faluba.
Eljön az új ciklus, nekik szintén fel lehet majd tenni ugyanezeket a kérdéseket. Tudják, hogy a
lehetõségek korlátozódni fognak, ezért célszerû mindent lehívni. Nem érti a támadás miértjét,
javasolja, ha a polgármester személyét érinti a támadás, azt egymás között beszéljék meg.
Történt egy választás, az, ami akkor a háttérben történt, nincs tudomásuk.

Fehér Károlyné alpolgármester: Sok idõt eltöltött a közfoglalkoztatottak között. A betakarítás
végén járnak, de december 31-ig sok olyan feladatuk maradt, amit meg kell csinálniuk,
amihez a program köti õket. A mezõgazdasági program által vállalt feladatoknak az
önkormányzat maximálisan eleget tett. Szép eredményeket értek el. A vagyonnövekedéssel
kapcsolatban elmondja, hogy a pályázott összegbõl semmit nem vittek haza, hanem minden
ott maradt az önkormányzatnál. A levélben feltett kérdések mögött azt sejti, hogy õ azáltal,
hogy a mezõgazdasági program vezetõje lett elõnyhöz vagy plusz juttatáshoz jutott. Innen
semmit el nem vitt, inkább gyarapítani próbálta. Az önköltségszámítást a gazdasági év végén
szokták elvégezni, ami december 31-én zárul. Úgy gondolja, hogy ezt a közfoglalkoztatásban
is meg fogják tenni, mivel a Belügyminisztérium felé is el kell számolniuk. Emiatt sem
készítettek hóközi vagy évközi zárókat, mert nem tartották fontosnak. Amennyiben megfelelõ,
abban az esetben december 31-el egy egyforintos elszámolással vállalják azt, hogy ezt a
lakosok felé nyílttá teszik. Mindez a növénykultúránál nehéz feladat és idõigényes. Idõközben
a Víziközmû Társulat felszámolása is folyamatban van, aminek a kifizetését is el kell végezni.
A lakosságból az õ részérõl 60-70 embert érint. A lakástakarék pénztárt fizetõ személyekkel
kapcsolatban is nekik kell intézkedéseket megtenniük.

Nagy Károlyné képviselõ: Miért van szüksége az illetõknek ilyen adatokra? A Jegyzõt
elszámoltatják, felelõsségre vonják. Beszámolási kötelezettség nem terheli a jegyzõt
legfeljebb a polgármester felé. A közfoglalkoztatás sok munkafolyamatot von maga után.

Vig Szilárd polgármester: Fehér Károlyné alpolgármester asszonynak megköszöni az eddigi
munkáját. Nélküle ellehetetlenültek volna, ha nincs az õ napi áldozatos munkája. Vannak
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olyan információk amelyek birtokába a képviselõ-testület tagjai másképp látnak dolgokat,
azok a személyek, akik próbálják ellehetetleníteni a hivatalt, nincsenek olyan információk
birtokába, emiatt téves információkat vonhatnak le bizonyos adatokból. A képviselõ-testület
tagjai láthatják, hogy alpolgármester asszony a falu gyarapodását tartja szem elõtt. Átadja a
szót Homoki Sándorné konyári lakosnak.

Homoki Sándorné: Elsõsorban Szabó Attila és Kulcsár Balázs azok a személyek, akik a
dolgok mögött állnak. Rengeteg fejlõdés történt a település életében. El kell felejteni, hogy
régen mi volt köztük. A falu fejlõdését kell szem elõtt tartani. Az egész falu arról beszél, hogy
Attila és Kulcsár Balázs a felbujtók. Jogos volt a polgármester felszólítása Rézmûves Károly
lakos felé, mivel a lova elszabadult.

Vig Szilárd polgármester: Homoki Sándorné mondja el, hogy hogy látja település fejlõdését.

Homoki Sándorné: A falu lakossága elismeri, hogy pár évvel ezelõtt nem volt ilyen fejlõdés a
falu életében, mint most. Össze kellene fogniuk, nem pedig egymás ellen.

Szabó Attila: Nem haragszik akármit mond. A másik oldalt nem ismeri.

Erdõháti Béla képviselõ: Mondja el Szabó Attila is a véleményét.

Vig Szilárd polgármester: Elõször Homoki Sándorné mondja el amit szeretne.

Homoki Sándorné: A Jegyzõnõt is álladóan hívogatja, miért? Mi a célja ezzel?

Homoki Sándorné: Amennyiben az önkormányzaté a föld, õ gazdálkodjon rajta.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Homoki Sándorné támogató szavait és meglátásait.
Szabó Attilának van hozzáfûzni valója az elhangzottakhoz? De megkéri, hogy ne menjen bele
személyeskedésbe.

Szabó Attila: Nem haragszik Homoki Sándornéra.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Homoki Sándornénak a jelenlétet.

Homoki Sándorné: A képviselõ-testületnek további jó munkát kíván.

/Homoki Sándorné elhagyja a termet./

Vig Szilárd polgármester: Az elsõszámú napirendi pontot kiveszik az elõterjesztés közül.
Helyére az elsõ számú különfélék napirendi pontja kerül, amely Konyár Község
Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló
17/2016. (VIII.25.) rendelet módosításáról szóló elõterjesztés.
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Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés: A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 17/2016. (VIII.25.) rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény végrehajtásáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: Konyár Község szennyvízének Derecske Város szennyvíztisztító
telepe által történõ befogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés: A 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák elhelyezése a Sorompó, a
Gáborjáni és a Debreceni utcákon
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék

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

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

170/2016. (X. 27.) számú Kt. határozat

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

1. Elõterjesztés: A települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról szóló 17/2016. (VIII.25.) rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Elõterjesztés: A helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény végrehajtásáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester
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4. Elõterjesztés: Konyár Község szennyvízének Derecske Város szennyvíztisztító
telepe által történõ befogadása
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

5. Elõterjesztés: A 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák elhelyezése a Sorompó, a
Gáborjáni és a Debreceni utcákon
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

6. Különfélék

1. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a települési hulladékkal
kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról szóló 17/2016. (VIII.25.) rendelet módosításáról

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

Konyár Község hatályban lévõ hulladékrendeletét két helyen szükséges módosítani:

A rendelet 13. § (7) bekezdésének a), b) és c) pontjait szükséges módosítani. Rendeletünk úgy
volna a jogszabályoknak megfelelõ, hogy 80 literes gyûjtõedényt 2 vagy több fõ igényelheti.
Nem tartja jogosnak a változtatást, véleménye szerint 6 fõ annyit fogyaszt, mint ahol két
személy él. Szemét az udvaron nem maradhat, mivel az ÁNTSZ szerint sértõ magatartásnak
minõsül. A háztartásokban a szemetet össze kell gyûjteni és megfelelõ közszolgáltató céggel
el kell szállíttatni az ingatlan területén keletkezett kommunális hulladékot. Ilyen módon az
ilyen személyek bele lesznek kényszerítve, hogy nagyobb gyûjtõedényt rendeljenek a
közszolgáltatótól. A Képviselõ-testület tagjai a kiküldött elõterjesztési anyag mellékletében
megismerkedhettek a módosítandó szövegrésszel.
Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a napirendi ponthoz kapcsolódó
elõterjesztési anyagot megtárgyalta. Az elõterjesztési anyag alapján a rendeletmódosítás
elfogadását javasolja a Képviselõ-testület felé. Személy szerint nem ért egyet a
rendeletmódosítással.

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

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Ez csak addig aggályos, amíg a 120 literes kukák vannak
használatban a településen. Ha a Bihari-Hulladék Nonprofit Kft. 60 és 80 literes kukákat
szállít le, ekkor egy nagyobb lélekszámú család majd felismeri, hogy a 80 literes kuka nem
elegendõ.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az
elhangzottakkal kapcsolatban?
Az üveghulladék vonatkozásában hulladéksziget áll rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban
tájékoztatást küldenek a lakosság számára. A Polgármesteri Hivatal udvarán lehet az üveget
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az arra kijelölt hulladékgyûjtõ edénybe elhelyezni. Amennyiben bármelyik lakos szelektíven
szeretné a szemetét gyûjteni, a Bihari-Hulladék Nonprofit Kft-tõl kell edényt rendelnie.

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletmódosítást?A képviselõ-testület 7 igen szavazattal
elfogadta az alábbi rendeletet:
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KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

19/2016. (X.27.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
17/2016. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt hatáskörében, továbbá a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V.27.) Önk. Rendeletben biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:

1.§

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 17/2016.
(VIII. 25.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 13. § (7) bekezdés helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(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 vagy több fõ természetes személy esetében legalább 80 liter

2. §

A Rendelet 15. § a következõ bekezdésekkel egészül ki:

(3) Az üveghulladékot a közszolgáltató a közterületen üzemeltetett hulladékgyûjtõ szigeteken
veszi át. A hulladékgyûjtõ szigeten csak üveghulladékot lehet elhelyezni, az arra
rendszeresített edényzetben (konténer).

Az üveghulladék-gyûjtõ konténerbe elhelyezhetõk a háztartásban már feleslegessé vált és nem
használt különbözõ öblösüvegek (befõttesüvegek, italosüvegek) tiszta, kiöblített állapotban. A
konténerbe egyéb üveg nem helyezhetõ el például: síküveg, drótszövetes üveg, autó szélvédõ,
villanykörte, nagyító, kerámia, porcelán, katedrálüveg, neoncsõ, szemüveg. A gyûjtõszigeten
elhelyezett hulladékot szükség szerint, de legalább kéthetente egy alkalommal a
közszolgáltató elszállítja.
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Záró rendelkezések

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba 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. október 27.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa

polgármester jegyzõ

Záradék:

A kihirdetés idõpontja: 2016. október 27.

Dr. Gáti Zsuzsa

jegyzõ
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2. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A helyi iparûzési adóról szóló 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jelzése szerint a helyi
iparûzési adóról szóló rendeletük több pontja nincs összhangban az EU bizottsági rendelet
szabályaival. A rendeletet a megküldött megküldött képviselõ-testületi anyagban szereplõ 1. §
(3)-(10) bekezdéseivel kell kiegészíteni.
Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a
napirendi pontra vonatkozóan.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a
helyi rendeletük módosítását az iparûzési adóval kapcsolatosan. Korábbi képviselõ-testületi
ülésen már döntöttek arról, hogy a háziorvost iparûzési adómentességben részesítik.
Jogszabályilag ki kell egészíteni azokkal a pontokkal, amelyet jegyzõ asszony elõterjesztett.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, észrevétele a rendeletmódosítás tartalmára vonatkozóan?

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

21/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi iparûzési adóról szóló

29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a helyi adókról
szóló1990. évi C. törvény 39/C § (1)- (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
következõ rendeletet alkotja:

1. §

A 29/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:

(2) Az iparûzési adó alól az önkormányzat a 20 millió forintot meg nem haladó iparûzési
adóalappal rendelkezõ háziorvos, védõnõ vállalkozó számára adómentességet állapít meg.

2. §

A Rendelet 1. §-a a következõ bekezdésekkel egészül ki:

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adómentesség, illetve adókedvezmény formájában
nyújtott támogatás a Htv. 39/C. § (4) bekezdése szerint csekély összegû támogatásnak
minõsül, amely az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályaival összhangban nyújtható.

(4) A kedvezményezett az adómentesség, illetve adókedvezmény következtében megszerzett
elõnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdése kivételével – nem
használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott
kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)
bekezdésének megfelelõen – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében
történõ végzése céljából teherszállító jármû vásárlására.

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon, jelen rendelet mellékletében meghatározottak szerint – nyilatkoznia kell a részére a
támogatás odaítélésének évében és az azt megelõzõ két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegû támogatások támogatástartalmáról.

(6) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegû
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások
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esetében a 100.000 eurónak megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a szerint kell eljárni.

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás az
Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegû támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek megfelelõen
nyújtott csekély összegû támogatással, a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott
felsõ határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegû
támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelõen nyújtott
csekély összegû támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felsõ határig halmozható.

(8) A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(9) A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékében kifejezett összegérõl és arról, hogy az csekély összegûnek
minõsül.

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig
meg kell õriznie, és a támogatást nyújtó felhívására a támogatott köteles azokat bemutatni. A
csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére
20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

3.§

(1) A rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba és rendelkezéseit a hatályba lépést
követõen indult ügyekben kell alkalmazni.

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

Konyár, 2016. október 27.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. október 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vig Szilárd polgármester: A rendelet módosítása szükségszerûvé vált. A konyári szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról szóló
12/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet 9. §-ában kerülnek szabályozásra mindazon
feltételek, melyek a rendkívüli települési támogatás Szociális Kulturális és Oktatási Bizottság
általi odaítélésének szempontrendszerét alapozzák meg. Rendeletük értelmében rendkívüli
települési támogatásra az a személy jogosult, akinek családjában az egy fõre jutó havi nettó
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át nem haladja meg.
Korábban is tisztában voltak azzal, hogy sokan ki lesznek szorítva a támogatásból. Megkéri az
Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a
rendeletmódosítással kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság a rendkívüli települési támogatás
elbírálásánál az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ának megfelelõ
havi egy fõre esõ jövedelem megállapítását javasolja a képviselõ-testületnek. Az 5.700 Ft
nagyon alacsony volt, így ebbõl mindenki kizárható. Nem kötelezõ támogatásról van szó, így
lehetõsége van a bizottságnak és a polgármesternek, hogy méltányolja kinek ad támogatást.

Vig Szilárd polgármester: A rendeletben kiköthetik, hogy egy évben kettõnél több
alkalommal nem jogosultak települési támogatásra.

Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi
ponttal kapcsolatos elõterjesztést. A szociális rendeletük tartalmazza, hogy a Bizottság 2.000-
28.500 Ft-ig adhat támogatást. Ezt az összeget tudják differenciálni. Aki nem arra költi a
támogatást, amire kéri, az a személy a minimumot fogja kapni. A Bizottság javasolja, hogy az
egy fõre esõ jövedelemhatárt 250%-kal emeljék meg, ami 71.250 Ft.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a Képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele a
rendeletmódosítással kapcsolatban?

Fehér Károlyné alpolgármester: Egyetért a rendeletmódosítással.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást.

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

20/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
végrehajtásáról szóló 13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.), valamint a
gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A 13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(1) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmezõ családjában az
egy fõre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-át nem haladja meg. A (6) bekezdésében felsorolt rendkívüli, indokolt élethelyzetekben a
jövedelem határt nem kell vizsgálni.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba 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. október 27.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. október 27.

Dr. Gáti Zsuzsa
Jegyzõ
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4. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község szennyvízének Derecske Város szennyvíztisztító telepe által
történõ befogadása

Vig Szilárd polgármester: A község szennyvízzel kapcsolatos problémájának megoldására a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága két lehetõséget ajánlott: az egyik, hogy
újabb vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást kezdeményezzen az Önkormányzat, a
másik lehetõség, hogy egy olyan település szennyvíztisztító telepére szállíttassa a község a
szennyvizet, aminek van rá kapacitása és hajlandó is befogadni azt.

Van egy háztartási szennyvizet befogadó földmedrû leürítõ helyük a 071/1 hrsz-ú. terület,
ahová jelenleg közszolgáltatási szerzõdés alapján elszállítják a településen keletkezett
szennyvizet. Szennygyûjtõ telepükre újabb vízjogi fennmaradási engedély kérése jelentõs
terhet róna az Önkormányzat költségvetésére, annál is inkább, mert a Natura 2000-es területté
nyilvánítás rendkívüli mértékben bonyolítaná az eljárást. 2016. december 31. után nem
hosszabbítható meg a vízjogi fennmaradási engedély. Az utóbbi 6 évben ezen a földmedrû
leürítõ helyen található 3 monitoring kút, ami az ott lévõ szennyvízben található anyagok
mértékét mutatja ki. A „B” szennyezettségi határértéknél kedvezõbbnek kell lenniük a
határértékeknek. Azok. Ez a feltétele annak, hogy a földmedrû leürítõ hely további
mûködésének. A Katasztrófavédelem Vízügyi Hatósága írásba adja önkormányzatuknak,
hogy a talajvízfigyelõ kutakból vett minták a talaj szennyezettségi határnál kedvezõbbek az
értékek. Megküldték 2010-tõl a 6 évi eredményt. Önkormányzatuk felkérte a TRV Zrt.-t,
hogy a talajfigyelõ kutakból ez évre is eredményt mutassanak. Amennyiben nem kedvezõek
az értékek, abban az esetben a második lehetõség lép életbe. Önkormányzatuk több környezõ
települést is megkeresett ezzel kapcsolatban. Hajdúszoboszlón 500 Ft/m3 ártalmatlanítási díjat
kellene fizetni. A szállítónak plusz díjat is szüksége fizetni a szállításért. Községüknek a
legjobb választás Derecske lenne, mivel a szállító is derecskei, így plusz szállítási díj nem
kerülne felszámításra. Bakó István polgármester úrral egyeztetett, amennyiben ez az lehetõség
lép érvénybe fogadják-e a konyárról érkezõ szennyvizet. A szennyvízbefogadásáért nem
kérnek pénzt. Ányos József vezérigazgató úrral is egyeztetett az ártalmatlanítás költségével
kapcsolatban, ami kevesebb lenne, mint Hajdúszoboszló esetében. Ányos József
vezérigazgató úr támogat a tekintetben, hogy kevesebb legyen az ártalmatlanítás költsége. A
Katasztrófavédelemnél történt egyeztetés során azt az információt kapta, hogy 1.000.000 Ft
alatti összegbe kerül a hely újraterveztetése. Konyár esetében néhány utca kimarad a
csatornázásból. Kérdésként merül fel, hogy újra megnyissák-e az ürítõ helyet.

Nagy Károlyné képviselõ: Korábban is addig engedélyezték az ürítõ hely használatát, amíg a
szennyvízcsatorna meg nem épül a településen. Átmenetileg engedélyezték a hely mûködését.
Jövõre kaptak ígéretet a szennyvíz beruházási munkálatok elkezdõdésére, így nem tartja
célszerûnek az engedélyezési eljárás lefolytatását.

Vig Szilárd polgármester: Derecske esetében az ártalmatlanítás díját számolnák fel plusz
költségként. Ányos úrnak van hajlandósága afelé, hogy alacsonyabb legyen az ártalmatlanítás
díja.
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Nagy Károlyné képviselõ: A vállalkozó fizet bármit az önkormányzatnak?

Major Imre képviselõ: Iparûzési adót.

Nagy Károlyné képviselõ: 2007-ben 100 Ft/m3 lehetett visszaigényelni.

Erdõháti Béla képviselõ: Ez most is szerepel a normatívában.

Nagy Károlyné képviselõ: A debreceni vállalkozó hivatalosan negyedévente közölte az
adatokat.

Erdõháti Béla képviselõ: Mindig a tárgy önkormányzat igényli meg. A két önkormányzatnak
egymás között kell elintéznie az elszámolást.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése az elhangzottakkal
kapcsolatban?

Erdõháti Béla képviselõ: A fennmaradási engedély értékével kapcsolatban tud tájékoztatást
nyújtani?

Vig Szilárd polgármester: Pontos összeget nem tud mondani.

Erdõháti Béla képviselõ: El kell vetni a döntéshozatalt.

Major Imre képviselõ: Halasszák el a döntést.

Vig Szilárd polgármester: Fõosztályvezetõ asszony tájékoztatása szerint, amennyiben
december végén indítják el az eljárást, akkor is mûködhet tovább. A 4. számú napirendi
pontot a következõ képviselõ-testületi ülésre halasztják.

5. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

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

Vig Szilárd polgármester: Több konyári lakos írásban jelezte felé, hogy a Sorompó-
Debreceni és Gáborjáni utcákon nagy sebességgel haladnak a gépjármûvek. A panaszosok
szerint a fõképp mezõgazdasági gépjármûvek esetében érezhetõek az 50 km/h jármûforgalom
negatívumai. Meglátásuk szerint házaik állapota romlik, az önkormányzati utak is romlanak.
A sebesség lassítása a panaszosok megelégedését szolgálná. A Sorompó utcára 2 db
sebességkorlátozó tábla kihelyezésére kerülne sor. A Gáborjáni utca esetében minden
útkeresztezõdéshez sebességkorlátozó tábla kihelyezésére lenne szükség, ami magas költséget
eredményezne. A zónák kijelölése sem jelentene költséghatékonyabb megoldást.
Szakaszonként helyeznének ki sebességkorlátozó táblát. Az említett utcánkon a
sebességkorlátozó táblák értéke bruttó 204.000 Ft, ez az összeget a költségvetési maradvány
terhére kerülne beszerzésre.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
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Erdõháti Béla elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést, javasolja a
képviselõ-testület felé annak elfogadását.

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:

171/2016. (X. 27.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a
Sorompó, a Gáborjáni, valamint a Debreceni utcákra a
gépjármûforgalom lassításának érdekében 12 db 30 km/h-s
sebességkorlátozó közúti közlekedési tábla kihelyezését.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
gondoskodjon a közúti közlekedési táblák kihelyezésérõl, valamint
a táblák elkészítési költségének 2016. évi költségvetésbõl történõ
elkülönítésérõl.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: A különfélékben szeretne beszámolni arról, hogy milyen
polgármesteri intézkedések történtek a legutóbbi rendes nyílt Képviselõ-testületi ülés óta.

A Debreceni Vízmûhöz eljuttatták a szükséges Képviselõ-testületi határozatokat.

Hudák Imre Sportegyesület vezetõje Konyár Község Önkormányzata segítségét kérte, a
sportpályán lévõ gáztartály feltöltésében. Ennek a kérésnek az önkormányzat eleget tett.

A Konyári Csatorna- és Víziközmû Társulat esetében a szükséges 300.000 Ft átutalása
megtörtént.

Nagy Károlyné képviselõ asszony korábbi képviselõ-testületi ülésen két problémát vetett fel.
Az egyik a Török bolt elõtt járdaszakasz került kiépítésre a bolt tulajdonosának köszönhetõen
önkormányzati segítséggel.
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A tornaterem beruházással kapcsolatban tájékoztatja a képviselõ-testületet, hogy az épület 60
%-os készültségben van. A fõvállalkozót jelenleg nem tudják elérni. A használatbavételi
eljárás nem indítható el addig, amíg nem kerül kiépítésre a tûzivíz- szennyvíztározó,
mindezen munkálatokat Hadházi László elvégezni egy hónapon belül. A BMSK külön
ellenõrzi a mûszaki tartalmat valamint, hogy olyan gépek, eszközök kerüljenek beszerzésre,
amelyek az õ mûszaki tartalmának megfelelõek. A BMSK-tól szóban érkezett meg az
engedély. Múlt héten kapott információi alapján, amint a fõvállalkozó megkapja a hivatalos
engedélyt, beszerzésre kerülhet a három tartály. Sok idõ eltelt, amíg a BM-tõl várták a
12.000.000 Ft-os támogatást. A tûzivíz tározó kiépítése 15.000.000 Ft-ba kerülne összesen.
Az együttmûködési megállapodás tartalmazza, hogy a 12.000.000 Ft-ot megkapják, ez a BM-
tõl elutasításra került. Az illetékes államtitkár arról értesítette, hogy az NFM fogja biztosítani
a pénzt. Az NSK-nál kidolgozták azt a végrehajthatói tervet, hogy az NSK fogja a számlát
rendezni a fõvállalkozóval. Remélik, hogy ez a probléma rendezõdni fog.

Az új településüzemeltetési ügyintézõjüket, aki legfõképpen a közfoglalkoztatással
kapcsolatos ügyeket fogja intézni, köztisztviselõvé nevezte ki jegyzõ asszony.

Az ÉRB Bankkal kapcsolatban nem kaptak a végelszámolás jelenlegi helyzetérõl információt.

Gyügyei Csilla településükön az új családsegítõ.

A kóbor kutyák befogásával kapcsolatban arról tájékoztatja a képviselõ-testület tagjait, hogy
április óta 28 db kóbor kutyát fogtak be a Hajdú Speciális Kutató-Mentõ Egyesület emberei.
Ezzel kapcsolatban a költségvetésben alakításra szorul a számukra megállapított összeg.

A Béke utcán kivágott erdõ esetében fásításra van szükség, ezzel kapcsolatban felvette az
erdésszel a kapcsolatot. Az erdésszel személyesen is megtekintették a területet, aki gödörfúró
beszerzését javasolta. A kért eszközt 200.000 Ft értékben beszerezték. A fásítási
munkálatokat novemberben kell elvégezni. Fehér Károlyné alpolgármester asszony felügyeli
a munkálatokat. Alpolgármester asszony tájékoztatása szerint a temetõben lévõ terület, ahova
az idei évben árpát vetettek, alkalmatlan termesztésre, emiatt célszerû lenne befásítani. A
közel egy hektár területet akácfával kívánják beültetni jövõ év tavaszán. Információi szerint
ehhez nincs szükség engedélyek beszerzésére, így plusz költségek ezzel kapcsolatban nem
merülnek fel.

A Sóstói út 22. szám alatti ingatlan elõtt szeretnék elvezetni a vizet a vasút utcájába. Korábbi
képviselõ-testületi ülésen döntöttek arról, hogy engedélyeztetõ eljárást folytatnak le, amelyet
Kun Béla úr végez el. Személyesen egyeztetett Kun Béla úrral, aki a közmûvek
nyilatkozataira vár. Amikor elkészíti a kiviteli engedélyes tervet, akkor ajánlatokat kérnek.
Kálóczy úr, aki szintén vízépítõ mérnök írásban vállalja, hogy az önkormányzat embereivel
kivitelezik a tervet. Sápi Csaba vállalkozó 3.000.000 Ft+Áfa ajánlatot nyújtott be
önkormányzatukhoz. Mindezt õ és a képviselõ-testület tagjai is sokalltak. Kálóczy úr
legutóbbi telefonbeszélgetésük során azt javasolta, hogy a tervben szereplõ speciális elemeket
2.000.000 Ft-ért lehet beszerezni. Céljuk, hogy minél költséghatékonyabban tudják kivitelezni
a tervet, mindezt a jövõ évi költségvetés terhére. Vízépítõ mérnök felelõssége lenne a
munkálatok szakszerû kivitelezése.
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A tegnapi nap folyamán Derecskén volt megbeszélés a környezõ település polgármestereinek
a közfoglalkoztatással kapcsolatban. Tapolczai Zoltán kabinetvezetõ úr koordinálja megyei
szinten a közfoglalkoztatottságot. Tapolczai Zoltán úr a télen induló képzésekkel
kapcsolatban tartott tájékoztatást. Jelenleg 150 fõt foglalkoztatnak a közfoglalkoztatás
keretein belül a településen. Állattartó tanfolyamot és alapkompetenciával kapcsolatos
tanfolyamot indítanak. A legnagyobb probléma, hogy a mezõgazdasági és a helyi
sajátosságok programok február végéig vannak. Akiket képzésben részesítenének, ezen
programokból vennék ki. A megbeszélésen elmondta, hogy telített a létszám, így nem tudnak
képzéseket indítani. A szövetkezet is csak olyan személyekkel tud mûködni, akik a
közfoglalkoztatásban meghatározó személyek.

A Debreceni Vízmûvek Zrt. közgyûlést tart, ahol jegyzõ asszony képviseli
Önkormányzatukat.

A TRV Zrt. több mint száz db vízórát küldött meg. Megrendelés nélkül ilyet nem
csinálhatnak. A Debreceni Vízmûvek Zrt. Ányos úr tájékoztatása szerint ingyen felszereli a
vízórákat.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?
Van-e a képviselõ-testület tagjainak elõterjeszteni valója a különfélékben?

Nagy Károlyné képviselõ: Köszöni a járdával kapcsolatos intézkedést. A Temetõ utcán lévõ
fák kivágásával kapcsolatban is megköszöni Polgármester úr közbenjárását. A kivágott fák
gyökere kb. 8 cm-re megemelte a járdát.

Vig Szilárd polgármester: Marczin Imre engedélyt kér a további két fa kivágására. Megkéri
Fehér Károlynét, hogy a Víziközmû Társulással kapcsolatban tájékoztassa a képviselõ-testület
tagjait a jelenlegi helyzetrõl.

Fehér Károlyné alpolgármester: Dr. Budai Ferenc ügyvéd úr elküldte az iratokat,
jegyzõkönyveket, határozati kivonatokat a Bíróság felé. A beszámolókat közzétették. A
könyvelés lezárása is folyamatban van. Akkor tudják a közbensõ mérleget közzétenni, amikor
majd a Bíróság jóváhagyja, hogy a Víziközmû Társulat végelszámolással történõ
megszüntetését. Ezek után kezdõdnek meg a kifizetések. Bíznak benne, hogy hamarosan
megszûnik a Víziközmû Társulat.

Vig Szilárd polgármester: Önkormányzatuknak mikor kellene utalnia a 600.000 Ft-ot és a
2.500.000 Ft-ot?

Fehér Károlyné alpolgármester: Amikor a végelszámolást jóváhagyta a Bíróság. A 2.500.000
Ft-ot a jövõ évben kell utalni.

Vig Szilárd polgármester: A 3.400.000 Ft-os kölcsönt, amit az elõzõ vezetés felvett a Hajdú-
Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-tõl, vissza kell fizetniük év végéig.

Nagy Károlyné képviselõ: Ez milyen kölcsön?

Erdõháti Béla képviselõ: A szennyvíz önrésze.
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Nagy Károlyné képviselõ: Az önrészt 2013-ban vissza kellett volna fizetni.

Vig Szilárd polgármester: 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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