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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. november 4. napján,
csütörtökön 18 órától a Konyári Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében
megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl

Jelen vannak: Vig Szilárd polgármester
Fehér Károlyné alpolgármester
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, Erdõháti Béla igazolatlanul van távol.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés: Aktuális problémák Konyár Község Önkormányzat életében
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék

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

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

172/2016. (XI. 4.) számú Kt. határozat

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

1. Aktuális problémák Konyár Község Önkormányzat életében
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

2. Különfélék
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1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Aktuális problémák Konyár Község Önkormányzat életében

Vig Szilárd polgármester: Néhány konyári személy miatt hívták össze a mai napi képviselõ-
testületi ülést. Több képviselõ társával azt gondolják, hogy az ilyen személyek célja a
polgármester és a képviselõ-testület leváltása. A második számú napirendi pontban
alpolgármester asszony fogja tájékoztatni a képviselõ-testületet a Víziközmû Társulat
felszámolásával kapcsolatban. Az elsõ számú napirendi pontot tartalmazó meghívót megkapta
az a két konyári személy is, akik élénken érdeklõdnek önkormányzatukban folyó munka iránt.
A meghívás ellenére õk nem jelentek meg a mai gyûlésen. Az egyik meghívott személy,
Szabó Attila az ülés elõtt megjelent, viszont a gyûlésen már nem vesz részt. Pedig korábbi
üléseken kamerával is megjelent. Mostani információi szerint erre az ülésre nem jönnek,
hanem a következõ alkalomra már a médiát is bevonják. Jegyzõ asszonyt egy ideje már
fenyegeti Szabó Attila különbözõ sajtóorgánumokkal. Valószínû, hogy a Béke utcai lakoshoz
is õ invitálta a Napló újságíróját.

Az említett két személyt amiatt is hívták meg a gyûlésre, hogy vállalják fel a nevüket azok az
emberek, akik el akarják lehetetleníteni a hivatal mûködését. Céljuk az, hogy bizonyos
emberek kibukjanak így a polgármester is távozik. Vannak különbözõ fórumok, ahol a
lakosok kinyilváníthatják véleményüket. Az említett személyek egy ilyen gyûlésen sem
jelentek meg, a közérdekû adatkérésükkel próbálják a hivatal munkáját ellehetetleníteni.

Az a személy, aki a közérdekû adatkérések küldõje visszaél a jogával. A közérdekû
adatkérések mennyiségével és az abban feltett kérdések mélységével számukra egyértelmû
célja; a hivatal mûködésének ellehetetlenítése. Nagy Károlyné képviselõ asszony is tudja,
hogy milyen határidõs, államigazgatási feladatok vannak a hivatal életében. Ezzel a
visszaéléssel akadályoztatja a hivatali ügyek intézését. Az ügyintézõk precizitása megköveteli
azt, hogy nyugodt körülmények között dolgozzanak. Például: augusztus végén és szeptember
hónapban is több alkalommal érkeztek adatkérõ levelek. 2015. január 1-tõl a mai napig
Konyár külterületi útjain helyrajzi szám szerinti bontásban milyen karbantartással kapcsolatos
mûveleteket végeztek? A 2011. évi CXII. tv. Info tv. 29 §-ra hivatkozva kéri, hogy a levélben
feltett kérdésekrõl tájékoztatni és adatot szolgáltatni szíveskedjen jegyzõ asszony. A Büntetõ
Törvénykönyvre hivatkozva két év szabadságvesztéssel fenyegeti jegyzõ asszonyt a levél
írója. A levélbõl kitûnik, hogy mögötte egy másik személy áll. Kérte, hogy jegyzõ asszony
sorolja fel, hogy Konyár Község Önkormányzatának a 2016. évben a mai nappal bezárólag
milyen költségeik keletkeztek a napraforgó, paprika, paradicsom, dinnye, burgonya és cirok
termesztésével kapcsolatban konkrétan említve a föld elõkészítésével, vetõmaggal, vetéssel,
öntözéssel, vegyszerezéssel, szedéssel, idõközbeni mûveléssel kapcsolatos kiadásokat.
Szíveskedjen tételesen felsorolni Konyár Község Önkormányzatának 2016. évben a mai
nappal bezárólag milyen költségei keletkeztek a széna kaszálásában, sodrásából, szállításából
adódóan. Október 21-én érkezett adatigénylõ levelében tájékoztatást kért arra vonatkozóan,
hogy Konyár Község Önkormányzata a 2010. január 1. és 2015. december 31. év között
milyen gépjármûvei, munkagépei, robbanómotoros eszközei voltak. Digitalizálva kérte, hogy
küldjék meg részére az önkormányzat tulajdonában álló gépjármûvek, munkagépek,
menetleveleit, gépüzemnaplókat 2010. január 1-tõl 2015. december végéig. Jegyzõ asszonyt
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folyamatosan zaklatják az adatkérõ levelekkel. Amikor polgármester lett az egyik háttérben
álló személy felhívta õt, hogy az egyik dûlõ nem volt rendben. Ez az illetõ elvégezte a dûlõ
rendezését, amelyet ki fog számlázni az önkormányzatuknak. Az illetõ és felesége is
megjelent egy korábbi, 2015-ös Képviselõ-testületi ülésükön, ahol minõsíthetetlen
hangnemben elmondta, hogy a hivatalban nem megfelelõen zajlik a munkavégzés. Az ilyen
megnyilvánulásai ellenére segítõkészen állt hozzá, bármilyen kéréssel fordult felé. Emiatt
nem érti, hogy a falugyûléseken, nyílt képviselõ-testületi üléseken miért nem mondják el a
véleményüket. Ezzel szemben jegyzõ asszony és az ügyintézõk munkáját próbálják
ellehetetleníteni. Egyértelmû szándékuk az, hogy a Képviselõ-testület mondjon le, és a
polgármester távozzon. A mai gyûlés elõtt megjelent az adatkérõ személy, újabb levelet adott
át jegyzõ asszonynak és tájékoztatta arról, hogy a gyûlésen nem jelenik meg. Számára a levél
megfogalmazásából egyértelmûen kitûnik, hogy nem a levelet aláíró 3 személy írta a levelet,
hanem az egyikük ügyvédje. Amennyiben ennyire részt kívánnak venni az önkormányzat
életében, miért nem tették meg az elmúlt években? November 17-én csütörtökön 18 órakor
tartandó falugyûlésen tájékoztatják a falu lakosságát ezen személyek ténykedéseivel
kapcsolatban.

A Képviselõ-testület tagjaira is számít a gyûlésen. Bízik abban, hogy minél több konyári
lakos megjelenik a falugyûlésen. Az adatkérõ levelekben szereplõ kérdésekre jegyzõ asszony
válaszolt, de a válaszokat az adatkérõ nem fogadta el. A Debreceni Járásbírósághoz keresetet
adott be jegyzõ asszonnyal szemben. Társadalmi nyomással lehet elejét venni a folyamatos
zaklatásnak. Hétfõi nap tájékoztatják a lakosságot plakáton és szórólapon a falugyûlésrõl.
Megkéri a képviselõ-testület tagjait, hogy fejtsék ki véleményüket az elhangzottakkal
kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: Korábban megbeszélték, hogy ezen személyeknek egyetlen céljuk az,
hogy ami jó, azt elrontsák. Nem tudják elviselni, hogy a választás óta fejlõdés történt a
település életében.

Vig Szilárd polgármester: Megkéri Nagy Károlyné képviselõ asszonyt, ismertesse
véleményét.

Nagy Károlyné képviselõ: Mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal munkáját
megnehezítik. A jegyzõ asszony az apparátus közremûködésével tud eleget tenni a levelekben
feltett kérdések megválaszolására. Emiatt a határidõs jelentésekkel vagy olyan kérdésekkel,
amelyek az egész községet érintik, nem tudnak foglalkozni az ügyintézõk. A hibalehetõség is
nagyobb. Amióta jegyzõ asszony itt van, nem gyõzi korrigálni az elõzõ évi jegyzõk
tevékenységét. Valamennyien tisztában vannak azzal, hogy az elõzõ ciklus hibáit kell
javítaniuk, hiányosságait pótolniuk. Olyan szabálytalanságok történtek, amelyek az
önkormányzatra nézve súlyos anyagi terhet rónak. A mai ülésre várta volna a meghívott két
személyt, hogy tisztázzák a problémákat, de nem éltek ezzel a lehetõséggel. Azzal is tisztában
van a lakosság nagy része, hogy milyen volt a fluktuáció az apparátuson belül. Saját részérõl a
falugyûlés összehívását indokoltnak tartja.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Nagy Károlyné képviselõ asszonynak a
véleménynyilvánítást. Megkéri Király Imre képviselõt, fejtse ki véleményét az
elhangzottakkal kapcsolatban.

Király Imre képviselõ: Meglepõdött a kérdéseken. A legutóbbi ülésen is elmondta, hogy a
kérdések számára azt sugallják, hogy a kérdezõ jártas azokban a témákban amit kérdez. Nem
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gondolja, hogy ez a három személy önállóan alkotja meg a kérdéseket. Olyan belsõ dolgokat
fogalmaznak meg, ami egy kívülálló ember számára láthatatlanok.

Vig Szilárd polgármester: Király Imre szerint valaki belsõ információt szolgáltat nekik?

Király Imre képviselõ: Igen. Minden Képviselõ-testületi ülésre eljön, de nem tudná
megmondani, hogy milyen gépei vannak az önkormányzatnak. Talán az is gond valaki
számára, hogy az önkormányzat mûveli a saját 20 ha földjét.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a véleménynyilvánítást. Megkéri Fehér Károlyné
alpolgármester asszonyt, hogy ismertesse a Képviselõ-testülettel véleményét az
elhangzottakkal kapcsolatban.

Fehér Károlyné alpolgármester: Sajnálja, hogy a meghívott személyek nem jelentek meg az
ülésen. Nagy terhet ró a jegyzõ asszony részére, az ügyintézõk és jómaga részére is a feltett
kérdések megválaszolása. A céljukat senki sem ismeri. Bízott abban, hogy a mai este
megoldást jelentett volna arra, hogy a kérdések a továbbiakban elmaradjanak.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni szépen alpolgármester asszony véleménynyilvánítását.
Megkéri Nagy Csaba képviselõt, hogy ismertesse véleményét a Képviselõ-testület tagjaival.

Nagy Csaba képviselõ: A községben vagyongyarapodás indult el. Az vasútállomásnál a
peront megcsinálták. A községben élõk nagy részének munkát biztosítanak. Személy szerint
akkor szokott kérdéseket feltenni valamirõl, ha az, véleménye szerint jól mûködik.

Király Imre képviselõ: Részükrõl miért nincs meg ez? Õk is a településen élnek.

Major Imre képviselõ: Van egy ügyvéd, aki az adatkéréseket megírja helyettük.

Vig Szilárd polgármester: Király Imre osztotta azon véleményét, miszerint nem látják a
megoldást a problémára. A falugyûlést az okból is hívják össze, hogy lássák ezek az emberek
figyelembe veszik-e a község lakosainak véleményét.

Nagy Csaba képviselõ: A kialakult helyzetet tudatni kell a lakossággal.

Király Imre képviselõ: Bármilyen médiát hívnak ide, nekik nincs szégyellnivalójuk. Kérdés,
hogy akarják-e látni a haladást vagy sem ezek a személyek.

Homoki Sándorné: Beszélt az újságíróval a megjelent cikkel kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: Mit mondott az újságíró?

Homoki Sándorné: Megkérte, hogy írjon egy ellencikket az ügyben. Az újságíró arról
tájékoztatta, hogy nem tud addig ellencikket írni, amíg az ügy le nem zárul. A rendõrségtõl ki
fog jönni egy személy a településre, akiknek többedmagával el fogják mondani, hogy milyen
ember Rézmûves Károly.

Major Imre képviselõ: Ennek a három személynek sikerélmény a kialakult helyzet.

Fehér Károlyné alpolgármester: A kialakult helyzet anyagi vonzatai mind Konyár Község
Önkormányzatának a vagyonát terhelik, amit hasznosabb dolgokra is lehetne fordítani. Ha
valaki jogtalanul hasznot szerezve vagy eltulajdonít valamit, akkor az elõbb vagy utóbb
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nyilvánosságra kerül. Ha valóban így gondolják a levél írói, hogy ez történt, írják le nyíltan,
hogy ki mikor honnan mit tulajdonított el.

Vig Szilárd polgármester: Alpolgármester asszony, a Képviselõ-testület tagjai és jómaga is
azért dolgoznak, hogy az önkormányzat vagyona gyarapodjon. Mindezt bizonyos emberek
nem láthatják, nem tudják. Minden lépés a közösség érdekében történik.

Király Imre képviselõ: Homoki Sándorné sokat jár a faluban. A falu lakossága hogyan
vélekedik a település jelenlegi helyzetérõl?

Homoki Sándorné: Minden lakos, akivel beszélt a fejlõdést említette, dícsérte.

Vig Szilárd polgármester: Azt kell látnia a lakosságnak, hogy minden szándék az elõbbre
jutást szolgálja. Akadnak problémáik, ez nem titok.

Király Imre képviselõ: Az elmúlt évek tévedéseit nehéz két év alatt helyrehozni, ezt is látnia
kell a lakosságnak.

Vig Szilárd polgármester: A csatornázással kapcsolatban is sok teendõjük akad, a jelenlegi
vezetésre hárult a végelszámolás és az azzal kapcsolatos költségek kiegyenlítése is.

Nagy Csaba képviselõ: A munkájukról a Kormányhivatal tudna számszerû adatokkal
szolgálni, mivel sok ülésük volt ebben az évben is.

Vig Szilárd polgármester: Mindezeket a november 17-én tartandó falugyûlésen vitassák meg
a továbbiakban. Homoki Sándroné segítségét kéri abban, hogy az embereket tájékoztassák a
falugyûlésrõl.

Nagy Csaba képviselõ: Nem érti a levelekben feltett kérdéseket, mivel a levél írói is
gazdálkodnak. Konyár község az elmúlt évben nagy fejlõdésen ment keresztül. Többek között
állandó rendõri jelenlét tapasztalható a településen az elmúlt idõszakban.

Király Imre képviselõ: Vannak olyan személyek, akik olyan szinten elsajátítottak egy szakmát
a közfoglalkoztatás keretein belül, hogy akár önálló vállalkozók is lehetnének.

Fehér Károlyné alpolgármester: A közfoglalkoztatás néhány évvel ezelõtt nem volt
nagymértékû. Akik itt dolgoznak, valóban dolgozniuk kell. Nehéz az emberek szemléletét
egy-két év alatt megváltoztatni.

Vig Szilárd polgármester: Homoki Sándorné és a lakosság egy része is a jót látja meg a tetteik
mögött, de vannak olyan emberek, akik rosszindulatúak.

Major Imre képviselõ: Járda az elmúlt két évben annyi épült, amennyi az elmúlt 20 évben
sem. Az asztalnál ülõk, nem a saját érdekeiket, hanem a falu érdekeit tartják szem elõtt.

Nagy Csaba képviselõ: Három év múlva újra lesz választás, ott ezek a személyek
megmérettethetik magukat.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a jelenlévõ vendégek részvételét és hozzászólásait.

/Homoki Sándorné és Lénárt Józsefné elhagyják a termet./
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2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

Vig Szilárd polgármester: Megkéri Fehér Károlyné alpolgármester asszonyt, hogy tájékoztassa
a képviselõ-testület tagjait, a Víziközmû Társulattal kapcsolatos végelszámolás jelenlegi
helyzetérõl.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az OTP Lakástakarék Pénztártól, a lakástakarék pénztári
befizetésekkel kapcsolatban azt az információt kapta, hogy az engedményezési jogot a jövõ hét
folyamán veszik le a számlákról. Felhívta a lakástakarék pénztár ügyintézõjét, aki azt mondta,
hogy technikai számlát hoznának létre és a Lakástakarék Pénztár költségeit erre a számlára
utalnák át. Az ügyintézõ azt a tájékoztatást nyújtotta ezzel kapcsolatban, hogy ez nem járható
út, mert mindenféleképpen a költségeket szeretnék megtéríteni, akkor a végelszámoló nem
veheti le az engedményezési jogot, amíg ezeket egyéni számlára nem utalja át. Amennyiben ezt
átutalják, ahhoz képviselõ-testületi döntés szükséges. Meg fogják kapni, hogy hány élõ
lakástakarék pénztári számla van még. A számla megléte havonta 150 Ft. 2012. augusztusától
számolva 2016. szeptember 30-ig egy szerzõdés 7.650 Ft-ot jelent. Mindez 3.000.000 Ft
összeget jelent. A pontos összeget akkor tudják meg, ha az élõ szerzõdések számáról
tájékoztatást kapnak.

Vig Szilárd polgármester: Arról kell dönteniük, hogy a 3.000.000 Ft-ot átutalják-e a Víziközmû
Társulás számlájára?

Fehér Károlyné alpolgármester: Igen. Megkéri a Lakástakarék Pénztártól, hogy az élõ
szerzõdések számáról tájékoztassa õt.

Vig Szilárd polgármester: Az általuk megküldött egyéni számlaszámokra küldjék meg
közvetlen?

Fehér Károlyné alpolgármester: A Víziközmû Társulat számlájára kell átutalniuk a 3.000.000
Ft-ot. A végelszámoló akkor szünteti meg a Víziközmû Társulat számláját, amikor a
végelszámolásnak vége. Minderrõl a falugyûlésen tájékoztatja a lakosságot.

Nagy Károlyné képviselõ: Tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy 2013-ban megkapták a
100%-os önerõt a szennyvízberuházással kapcsolatban. Ekkor kellett volna megszüntetni a
Víziközmû Társulatot.

Vig Szilárd polgármester: A számla költségeit az önkormányzat vállalta át.

Vig Szilárd polgármester: Arról kell dönteniük, hogy a Víziközmû Társulat számára Konyár
Község Önkormányzatának költségvetésének terhére 3.500.000 Ft-os keretösszeget
biztosítanak.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:
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173/2016. (XI. 4.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a Konyári Csatornamû Vízközmû Társulat
megszüntetésének költségeire 3.500.000,-Ft keretösszeget
biztosít Konyár Község Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének terhére.

A Képviselõ-testület felkéri Vig Szilárd polgármestert a
keretösszeg átutalására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a képviselõ-testület tagjait, hogy Fecske Anikó védõnõ
távozik önkormányzatuktól. A Közigállás portálon meghirdetésre került az állás. Pénzügyi
ügyintézõi állás jelenleg is meg van hirdetve. Alpolgármester asszony javasolja, hogy a Go-Tax
Kft. továbbra is maradjon önkormányzatuknál.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A 2016. évi zárszámadást áprilisban kell elkészíteni. Amennyiben a
Go-Tax Kft. vezetõje beleegyezik, áprilisig kötnek velük szerzõdést.

Nagy Csaba képviselõ: A Go-Tax Kft-vel rendezniük kellene a nézeteltérésüket.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Rendezték. Több helyi lakos sérelmezte, hogy aránytalanul és
jogellenesen vetik ki a mezõõri járulékot. Arról kapott információt, hogy már a korábbi
években módosítani kellett volna a rendeletet, de ez elmaradt. A Törvényességi Felügyelet
korábban felszólította az önkormányzatot, így a módosításra is sor került. Korábban úgy szólt a
rendelet, hogy egy hektár alatti földterület után is 1.000 Ft-ot kell fizetni. Ez módosítva lett
úgy, hogy az összevont területek alapján, minden megkezdett hektár után kell 1.000 Ft-ot
fizetni. Most az a kritika éri a rendeletet, hogy az osztatlan közös területek esetében is vannak
egy hektár alatti részek. Jelezte ezt a problémát a Kormányhivatal felé, akitõl azt a tájékoztatást
kapta, hogy ez nem jogellenes. Ennek ellenére a jelenlegi rendeltet célszerû módosítani. A
rendeletben bizonyos személyeket kérelemre mentesíthetne az önkormányzat vagy módosítsák
úgy, hogy bizonyos hektár fölött kell mezõõri járulékot fizetni. Az eddig kiküldött mezõõri
járulékra vonatkozó határozatok érvényesek, végrehajthatóak.

Nagy Károlyné képviselõ: Miért nem hektáronként 1.000 Ft-ot fizetnek? Másfél hektár
esetében 1.500 Ft. Úgy emlékszik, hogy november 30-ig kell a jövõ évi pénzügyi rendeleteket
módosítani.

Nagy Csaba képviselõ: Nem gondolja, hogy az 1.000 Ft/ha magas összeg lenne.

Major Imre képviselõ: Véleménye szerint a mezõõri szolgálatra szükség van.

Vig Szilárd polgármester: Határozatot kell hozniuk a szociális fa tüzelõanyaggal kapcsolatban.
Javasolja, hogy 3.000.000 Ft összeget határozzanak meg. A Szociális Bizottság eldönti a
jogosultak körét.

Nagy Csaba képviselõ: Egy erdészetet kellene megkeresni ezzel kapcsolatban. Úgy kellene
megegyezni velük, hogy szállítsák is le a fát. Méteres rönk fát kellene venniük.
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Major Imre képviselõ: Fel is kellene vágatni a fát.

Nagy Csaba képviselõ: Megvásárolják a fát és a közfoglalkoztatottakkal felvágatják.

Király Imre képviselõ: Kuglisra kell felvágatni.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

174/2016. (XI. 4.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy szociális tûzifa vásárlásra 3.000.000,-Ft
összeget biztosít

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: A Képviselõ-testületnek az elõzõ szennyvízprojekttel kapcsolatban
fennmaradt tervek felhasználói jogairól csatolt nyilatkozattal kapcsolatban kell döntenie.
Nyilatkozik arról, hogy a tárgyi beruházás kapcsán a korábban elkészült NFP – Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részére tervek, közbeszerzési dokumentáció mûszaki
részére vonatkozóan teljes körû felhasználási jogokkal rendelkezik, melynek keretében a tervek
kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás keretében felhasználhatóak, azok
harmadik fél részére átdolgozás, továbbtervezés céljára továbbadhatóak.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

175/2016. (XI. 4.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a szennyvízprojekt tárgyi beruházása kapcsán
keletkezett mûszaki tervdokumentációkra vonatkozóan Konyár
Község Önkormányzata teljes körû felhasználási joggal
rendelkezik, harmadik fél részére megismerés, átdolgozás,
továbbtervezés céljára átadhatóak, közbeszerzési eljárás
keretében felhasználhatóak.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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Vig Szilárd polgármester: A jelenleg önkormányzati tulajdonú 071/1 hrsz-ú területen üzemelõ
háztartási szennyvizet befogadó földmedrû leürítõhely vízjogi fennmaradási engedélye 2016.
december 31. napján lejár. A vízjogi-fennmaradási engedély hiányában a leürítõhely nem
használható. Ahhoz, hogy 2017. januártól a jelenlegi leürítõhely üzemelhessen, vízjogi-
fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, melynek költsége megközelítõleg
600.000,-Ft összeget jelent. Az eljárás lefolytatásával és a tervdokumentáció elkészítésével
Kun Béla vízmérnök megbízását javasolja.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a Képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A Képviselõ-testület 6 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

176/2016. (XI. 4.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
megbízza Kun Béla vízmérnököt, hogy a jelenlegi háztartási
szennyvizet befogadó 071/1 hrsz-ú földmedrû leürítõhelyre
vonatkozóan a vízjogi-fennmaradási engedélyezési eljárást
lefolytassa, a szükséges tervdokumentációkat elkészítse.

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
felhatalmazza Kun Béla vízmérnököt, hogy a vízjogi-
fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása ügyében a
szükséges hatóságoknál teljeskörûen eljárjon.

A vízjogi-fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatásához
szükséges 600.000,-Ft keretösszeget a Képviselõ-testület Konyár
Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére
biztosítja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

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

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

Kmf

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ
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