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JEGYZÕKÖNYV

Készült: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. november 24. napján,
csütörtökön 10 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

Meghívottak: Fecske Anikó védõnõ
Gombos Andrea Go-Tax Kft. képviselõje

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.

A napirendi pontok sorrendiségével kapcsolatban változtatást javasol, a 4. számú napirendi
pontot elõrehozza.

Javasolja az alábbi napirendi pontok elfogadását:

1. Elõterjesztés: Tájékoztató Fecske Anikó védõnõ 2015. évre vonatkozó
tevékenységérõl
Elõadó: Fecske Anikó védõnõ

2. Elõterjesztés: A 2016. évi költségvetésrõl szóló 6/2016. (III. 11.) szóló
önkormányzati rendelet módosításától
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

3. Elõterjesztés: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

4. Elõterjesztés: Tájékoztató Hutai István falugazdász 2015. évre vonatkozó
tevékenységérõl
Elõadó: Hutai István falugazdász

5. Elõterjesztés: Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre
vonatkozó tevékenységérõl
Elõadó: Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök

6. Elõterjesztés: A mezei õrszolgálatról szóló 19/2013. (V.02.) önkormányzati
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rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

7. 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

8. Elõterjesztés: A konyári víziközmû vagyon biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

9. Elõterjesztés: A szociális és gyermekétkeztetés Sáránd község konyhája általi
biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

10. Elõterjesztés: A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtése
tárgyában kötött közszolgáltatási szerzõdéskötési kötelezettségrõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

11. Különfélék

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

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

177/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

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

12. Elõterjesztés: Tájékoztató Fecske Anikó védõnõ 2015. évre vonatkozó
tevékenységérõl
Elõadó: Fecske Anikó védõnõ

13. Elõterjesztés: A 2016. évi költségvetésrõl szóló 6/2016. (III. 11.) szóló
önkormányzati rendelet módosításától
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

14. Elõterjesztés: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves
gazdálkodásáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

15. Elõterjesztés: Tájékoztató Hutai István falugazdász 2015. évre vonatkozó
tevékenységérõl
Elõadó: Hutai István falugazdász

16. Elõterjesztés: Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre
vonatkozó tevékenységérõl
Elõadó: Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök

17. Elõterjesztés: A mezei õrszolgálatról szóló 19/2013. (V.02.) önkormányzati
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rendelet módosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

18. 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

19. Elõterjesztés: A konyári víziközmû vagyon biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

20. Elõterjesztés: A szociális és gyermekétkeztetés Sáránd község konyhája általi
biztosításáról
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

21. Elõterjesztés: A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtése
tárgyában kötött közszolgáltatási szerzõdéskötési kötelezettségrõl
Elõadó: Vig Szilárd polgármester

22. Különfélék

1. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tájékoztató Fecske Anikó védõnõ 2015. évre vonatkozó tevékenységérõl

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. évre
vonatkozó munkatervébe november hónapra lett betervezve a település védõnõjének
tájékoztatója.

Fecske Anikó védõnõ elkészítette 2015. évre vonatkozó, Konyár településen végzett
munkájáról szóló tájékoztatóját.

Az írásos dokumentumot a tisztelt Képviselõ-testület az elõterjesztés mellékleteként
tanulmányozhatta.

Megkéri Fecske Anikó védõnõt, hogy ismertesse az általa elkészített beszámolóját.

Fecske Anikó védõnõ: Az éves beszámolója alapján írta meg a 2015. évre vonatkozó
beszámolóját, ami elég sok számadatot tartalmaz. Amennyiben kérdése van a Képviselõ-
testület tagjainak, azt tegyék fel. A beszámolóból kitûnik, hogy a védõnõi szolgálatnak több
szakterülete is van. 2015. évben 26 új kismamát vett fel. Kilencen jelentkeztek a 27. hét után.
Amennyiben a 28. hét után késõn jelentkeznek vérvételre az eredmények is késõbb
értékelhetõek, emiatt két gyermeket kellett hepatitis B-vel oltani. Egészségügyi
vonatkozásban ennek nincs hátránya, csak felesleges dolog. Összesen 44 várandós nõt
gondozott 2015-ben ebbõl 21 fõ volt veszélyeztetett különbözõ okok miatt. Az asszonyok
nõgyógyászati panaszok miatt fordulnak hozzá, õ tanácsot ad nekik. Összesen 303 csecsemõt
gondozott 2015-ben. 102 csecsemõ volt veszélyeztetett. A csecsemõgondozás nemcsak az
oltásokra, hanem a szûrésekre, a csecsemõk táplálására szolgál. Oltási elmaradás nem volt a
gyermekek körében. A kisgyermekek esetében volt olyan, akit kiszûrt mivel a beszédkészsége
nem volt megfelelõ, volt gyermek, akinek a szociális fejlõdése volt visszamaradott és volt
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olyan gyermek is akinek a súlya maradt el a korosztályától. Az iskoláskorú lányokról
elmondja, hogy eléggé túlsúlyosak. A 8. osztályos lányok között - akik átlagosan 14 évesek -
egy lány sem volt 60 kg alatt. Ez a minõségtelen éhezés, amikor olyan ételeket esznek,
amelyek nem megfelelõek. A 3-6 évesek közül az 5 éveseket szûri, közülük egynél érzékelt
elváltozást a látásvizsgálat során valamint szintén egy gyermeknél érzékelt elváltozást a
hallásvizsgálat során. Sokan nem tudják, hogy a gyermekeket elég sok szempont szerint
szûrik le, testi fejletség, gerincferdülés, látás, hallás, magas vérnyomás, testalkat, van-e
allergiája és bõrelváltozása. Az iskolában is történnek kampányoltások. Az oltóanyagok
rendelése és tárolása szintén védõnõi feladat. Az oltóanyagok mozgását szintén nyomon kell
követni. Egy esetben történt oltás után oltási reakció. Az óvodában és az iskolában is
lezajlottak a tisztasági vizsgálatok. Az óvodában 2-3 hetente járt az iskolában havonta. Az
óvodában összesen 15 gyermeknél észlelt fejtetvességet az iskolában 49 gyermeknél.
Összesen Konyáron 139 családot gondozott. 23 családban dohányoztak. 2 családnál észlelt
gyermekelhanyagolást. 9 esetben történt védõnõi intézkedés. Mondhatja-e õket név szerint?

Vig Szilárd polgármester: Nem.

Fecske Anikó védõnõ: Az intézkedések 80 %-ában nem engedte haza a gyermekeket. Nem
volt olyan fertõzõ betegség a védõnõi körzetben, amit az ÁNTSZ felé jelentenie kellett volna.
Észleltek 1-2 esetet, de ezek nem voltak olyanok, amelyeket jelenteni kellett volna. Van-e felé
kérdése a képviselõ-testület tagjainak?

Nagy Károlyné képviselõ: A nõvédelmi gondozással kapcsolatban lett volna kérdése, hogy
mire terjed ki, de Anikó a beszámolójában erre is kitért.

Fecske Anikó védõnõ: 2018-tól lesz kötelezõ a rákszûrés, ezzel kapcsolatban eszközök
beszerzésére lesz szükség.

Nagy Károlyné képviselõ: Köszönetet mond a védõnõ munkájáért. A maga és a képviselõ-
testület nevében is sajnálja, hogy Anikó elmegy. További sikert kíván és jó egészséget.

Fecske Anikó védõnõ: Köszöni. A 2015. évi adatok a 2016. évben javultak.

Nagy Károlyné képviselõ: Megkéri jegyzõ asszonyt, hogy a továbbiakban az intézmények
2015. évi adataival kapcsolatban ne 2016. december végén tájékoztassák a képviselõ-
testületet, hanem az év elején. Örült volna, ha a védõnõi beszámolóban a 2016. évi adatok is
feltüntetésre kerültek volna összehasonlításképpen.

Fecske Anikó védõnõ: 2015. évben, amikor elkezdte a fejtetvességet nézni 12 gyermeket
talált egy alkalommal, ennek a száma ma már 5 alatt van az iskolában, az óvodában 4 fõ alatt.
A várandósság és a csecsemõk száma nõtt.

Király Imre képviselõ: Mi történik olyan esetben, ahol a fejtetvességet a gyermek a szülõtõl
kapja? A szülõ nem kap semmilyen kezelést.

Fecske Anikó védõnõ: 2015-ben háromszor is kint volt az ÁNTSZ a közegészségügytõl. Ilyen
esetben az az eljárás, hogy kimennek a családhoz és lekezelik õket.

Vig Szilárd polgármester: Amennyiben ilyen többször elõfordul a gyermekveszélyeztetés
véleménye szerint fennáll.
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Fecske Anikó védõnõ: A rendelet szerint amennyiben fejtetvességet észlel, akkor azt lekezeli,
amennyiben az óvónõ észleli, õ kezeli le. Ezt szégyennek érzik.

Vig Szilárd polgármester: Jelzés a védõnõtõl és a családsegítõ részérõl megy a gyámhatóság
felé?

Fecske Anikó védõnõ: Igen. 2015-ben történt ezzel kapcsolatban jelzés.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni Fecske Anikónak a 2015. évi beszámolóját valamint a
több mint 2 éves munkáját. Sok sikert kíván a továbbiakban.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nagy Károlyné képviselõ hozzászólására reagálna. Képviselõ
asszony felvetette, hogy a 2015. évrõl szóló beszámolókat az év elején kellene meghallgatni.
Januárban fogadták el a februártól kezdõdõ munkatervet. Elosztották a tájékoztatókat, mivel
olyan sok van, hogy azt nem lehet havi rendes ülésen meghallgatni. A jövõben úgy is
eljárhatnak, hogy csak a beszámolókkal kapcsolatos képviselõ-testületi ülést hívnak össze.
Márciusban hallgathatták meg a Konyári Sasok és a Konyár Sport Egyesület beszámolóját.
Áprilisban a Rendõr-kapitány úr beszámolóját. Májusban a gyermekjóléti szolgálat
beszámolóját, fogorvos és a háziorvos beszámolóját ismerhette meg a képviselõ-testület.
Júniusban az iskolaigazgató és az óvodavezetõ asszony tartott beszámolót az intézmények
életérõl. Békés András úr szeptemberben tartott beszámolót a Mûvelõdési Ház
tevékenységével kapcsolatban. Szeptember hónapban kellett volna egy hivatali beszámolót is
tartani, de õ ez alól mentességet kért, mivel a tavalyi évben nem volt hivataluknál.
Októberben Fecske Anikó védõnõ, a Roma Önkormányzat valamint Hutai István falugazdász
beszámolóját hallgathatják meg. Decemberre a családgondozó beszámolója és a muzeológus
beszámolóját ismerhetik meg. A 2015. éves beszámolókat így osztotta szét. Amikor a 2017.
évi munkatervet tárgyalják, ezt is figyelembe lehet venni.

Nagy Károlyné képviselõ: A temetkezési vállalkozó az idén nem tartott beszámolót?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A decemberi képviselõ-testületi ülésre ezt is betervezhetik.

Nagy Károlyné képviselõ: A temetkezési vállalat igazgatójának az volt a kérése, hogy május
után tegyék a beszámoló ismertetését, mivel májusban zárul náluk az elõzõ évi eredmény.

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

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:
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178/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
Fecske Anikó védõnõ 2015. évre vonatkozó, Konyár településen
végzett munkájáról szóló tájékoztatóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Konyár Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III. 11.)
önkormányzati rendelet módosítása

Vig Szilárd polgármester: A bevételi és a kiadási elõirányzatokat érintõ változásokról
kaphattak betekintést képviselõ-testületi tagok az elõterjesztési anyagból. Ezen módosítás
eredményeként a költségvetési bevételei és kiadásai akként módosulnak, hogy az
önkormányzat 2016. évi költségvetését, amely 28.362 ezer Ft-tal és ugyanennyi kiadással
költségvetési és finanszírozási egyenleg egyensúlyba hozásával módosítja az önkormányzat
2016. évi 475.707.000 Ft bevétel és ugyanannyi kiadással 19.067.000 Ft költségvetési
egyenleggel és ugyanennyi finanszírozási egyenleggel állapítja meg a módosítás nyomán a
költségvetés helyzetét. A 2016. évi költségvetés összevont mérlegével mind bevételekkel
mind kiadásokkal megismerkedhettek az elõterjesztési anyagból a képviselõ-testület tagjai.
Megkéri az Ügy- és Közrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a
módosítással kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: A Bizottság az írásbeli elõterjesztés alapján javasolja a rendelet
módosítását. Amiért szükségessé vált a rendelet módosítása, mindazokkal az adatokkal
alátámasztotta az elõadó. A mûködési célú kiegészítõ bevételek, valamint amirõl a képviselõ-
testület döntött bevételi-kiadási elõirányzatok a megfelelõ helyre kerültek. Mindezeknek a
testületi döntéseknek a rendeletbe foglalása adta a rendelet módosítását. Az Ügy- és Közrendi
Bizottság javasolja a képviselõ-testületnek a rendelet módosítását elfogadását az elõterjesztés
alapján.

Vig Szilárd polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a Bizottság álláspontját az elõterjesztéssel kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság a rendeletmódosítást megvitatta, elfogadásra
javasolja a képviselõ-testület részére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a Képviselõ-testület tagjainak
kérdése, véleménye a rendeletmódosítással kapcsolatban?

Elfogadja a Képviselõ-testület a rendeletmódosítást?

A képviselõ-testület 7 igen szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet:
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22/2016. (XI. 24.) számú rendelete

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló 6/2016. (III. 11.) számú
önkormányzati rendelet módosítása

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselõ-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

28.362. ezer Ft Bevétellel

28.362. ezer Ft Kiadással

Költségvetési egyenleggel

Finanszírozási egyenleg)

módosítja és az önkormányzat 2016. évi költségvetését

475.707.E Ft Bevétellel

475.707.E Ft Kiadással

- 19.067.E Ft

19.067.E Ft

Költségvetési egyenleggel

Finanszírozási egyenleg

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
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2. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselõ-testület a 1.1., 1.2,2,1,2,2,
9,1,9,2,9,3,9,4 számú mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

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

Konyár, 2016. november 24.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. november 24.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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3. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról

Vig Szilárd polgármester: A 2016 I-III negyedéves teljesített költségvetési bevételek összege
334.174 E Ft, ami az eredeti elõirányzathoz viszonyítva 82 %-os telesítést mutat. A teljesített
költségvetési kiadások összege 355.449. E Ft, ami az eredeti elõirányzathoz viszonyítva
79,4%- os teljesítést mutat. A költségvetés összevont mérlegére vonatkozó bevételeket és
kiadási összegeket megismerhették a tisztelt képviselõ-testületi tagok az elõterjesztés
mellékleteként. Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját az elõterjesztéssel kapcsolatosan.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és megvitatta a III. negyedévi
gazdálkodásról szóló tájékoztatót. A Bizottság elfogadásra javasolja a képviselõ-testület
részére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testület tagjainak
kérdése, észrevétele az elõterjesztéssel kapcsolatosan?

Major Imre képviselõ: Ebbõl kitûnik az, amit már a Bizottsági ülésen is elmondott, hogy az
önkormányzat jól gazdálkodott.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testült 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?

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

179/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
2016. évi harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tájékoztató Hutai István falugazdász 2015. évre vonatkozó tevékenységérõl
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Vig Szilárd polgármester: A 2016. évi munkatervükbe betervezték a november hónapban A
következõ képviselõ-testületi ülésen beszéljék meg.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Falugazdász úr nem 2015-rõl, hanem a 2016. évrõl számolt be.

Vig Szilárd polgármester: A 2015. évrõl kértek a beszámolót, de Falugazdász úr a 2016. évrõl
készítette el.

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

Nagy Károlyné képviselõ: A szervezeti és mûködési szabályzatban nem volt benne, így a
Bizottság nem is tárgyalta. A beszámolóban tájékoztatta õket arról, hogy milyen
tevékenységet végez Konyáron. Sok gazdálkodónak segítséget nyújt Konyáron. A falugazdász
munkájáért is köszönetet lehet mondani. A tájékoztató tudomásul vételét javasolja a
Képviselõ-testület számára.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatót. Átadja a szót Major Imrének.

Major Imre képviselõ: Rendszeresen jár a falugazdászhoz. Ilyen falugazdásza nem volt még a
községnek. Biztosított a hely, lelkiismeretes a falugazdász.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele a
falugazdász beszámolójával 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:

180/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja
Hutai István falugazdász 2016. évre vonatkozó, Konyár
településen végzett munkájáról szóló tájékoztatóját.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre vonatkozó
tevékenységérõl
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Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2016. évre
vonatkozó munkatervébe november hónapra lett betervezve a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) elnökének tájékoztatója.
Gyöngyösi Jenõ RNÖ elnök elkészítette 2015. évre vonatkozó tájékoztatóját és a múlt héten
meg is küldte a polgármesteri hivatal részére. Sajnálatát fejezi ki, hogy a Roma
Önkormányzat mûködése négy sorban összefoglalható.

Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre vonatkozó beszámolójával
kapcsolatban.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megvitatta a beszámolót.
Megállapítják, hogy a Kisebbségi Önkormányzat szinte semmit sem végez a faluban. A falu
lakosságának egyharmada közel 800 roma él a településen. Az önkormányzatuk által tartott
rendezvényen sem vettek részt. A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság részérõl nem
fogadják el a beszámolót.

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

Nagy Károlyné képviselõ: A beszámoló rövidsége miatt nem javasolja elfogadásra. A
Képviselõ-testület nem lát átfogó képet a tevékenységükrõl. A beszámoló alapján úgy tûnik,
nem végeznek semmit. Minõsíteni sem tudja a munkájukat.

Vig Szilárd polgármester: Feladatuk az lenne, hogy a kiilleszkedett roma lakosokat
beillesszék a társadalomba. Hogyan várhatnák el ezt, ha a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
egyik tagja falugyûlés után kiilleszkedett magatartást tanúsítva végig ordítja az utcát
különbözõ trágár megjegyzésekkel. Alpolgármester asszonynak átadja a szót.

Fehér Károlyné alpolgármester: Nagy Károlyné képviselõ asszony véleményét annyival
egészítené ki, hogy jelenlétükkel képviselhették volna a Nemzetiségi Önkormányzatot. Nem
tartja elfogadhatónak a beszámolót.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele a
napirendi pontra vonatkozóan?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

181/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nem fogadja
el Gyöngyösi Jenõ, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének 2015. évre vonatkozó, Konyár településen végzett
munkájáról szóló tájékoztatóját.
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Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

6. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A mezei õrszolgálatról szóló 19/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat mezõõri rendeletével kapcsolatban
a lakosság részérõl több panasz is érkezett, ugyanis a lakosság egy része igazságtalannak
tartja a jelenlegi szabályozást. A érvényes rendelet szerint a mezõõri járulék mértéke egy
naptári évre az érdekelt használatában vagy tulajdonában álló valamennyi földrészlet
összevont területe alapján minden megkezdett hektár után 1.000,-Ft/ha. A „minden
megkezdett hektár” szövegrészt szükséges „hektáronként” szövegrészre módosítani, így
lehetségessé válik a meghatározott nagyságú földrészlet utáni pontos összegû járulék kivetése.

Továbbá célszerû volna azt is a rendeletben szabályozni, hogy bizonyos termõföld mennyiség
alatt (1 hektár) mentesüljön a tulajdonos vagy használó a járulékfizetési kötelezettség alól,
hisz sok esetben még a határozat kötelezett részére történõ megküldésének postaköltsége is
többe kerül, mint a beszedni kívánt járulék összege.

A rendeletben továbbá szükséges módosítani a járulék beszedését koordináló intézmény
elnevezését, a Derecskével közös hivatal megszûnése okán Konyári Polgármesteri Hivatal
legyen.

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

Nagy Károlyné képviselõ: Az Ügy- és Közrendi Bizottság az elõterjesztés alapján javasolja a
rendelet módosítását kiegészítve azzal, hogy a behajtási bírság hektáronként 500 Ft legyen. A
mezõri járulékot a szántú mûvelésû ingatlanokra állapítsa meg. Több jelzést is kaptak azzal
kapcsolatban, hogy a mezõõr a legelõket nem õrzi.

Vig Szilárd polgármester: Az erdõ vonatkozásában sem vetettek ki mezõõri járulékot,
azonban ha falopást észlel, rendõri intézkedést kérhet, feltarthatja az adott személyt.
Amennyiben jóvá hagyja a képviselõ-testület, a mezõõr a legelõn észlel bûncselekményt
szintén intézkedést hajthat végre.

Van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése, véleménye az elhangzottakkal kapcsolatban?

Major Imre képviselõ: Amikor a mezõõri szolgálat elindult, a törvény azt mondta ki, hogy
termõföldre lehet kivetni a mezõõri járulékot. Az akkori jegyzõ azt mondta, hogy az állam
csak akkor ad támogatást, ha termõföldre állapítják meg.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amiatt tárgyalják a rendeletet novemberben, mert pénzügyi
vonatkozású. Ami pénzügyi vonatkozású rendelet, azt elõzõ év novemberéig meg kell
tárgyalnia a Képviselõ-testületnek. Abban mindenki egyetért, hogy hektáronként 1.000 Ft-ot
állapítsanak meg. A decemberi képviselõ-testületi ülésen visszatérnek arra, hogy szántó vagy

http://www.pdfdesk.com


termõföld szerepeljen a rendeletben.

Major Imre képviselõ: A köztudatban az él, hogy szántó után kell a mezõõri járulékot kell
megfizetni. Termõföld az, ami után valaki állami támogatást kap, tehát termõföldnek minõsül
a legelõ és a szántó.

Nagy Károlyné képviselõ: A törvény szerint termõföldnek minõsül a szántó, rét, legelõ,
nádas.

Fehér Károlyné alpolgármester: A legelõ után is kapnak állami támogatást. A legelõ esetében
is vannak megtermelt értékek. A mezõõr az egész határban fog járni, nemcsak a szántóföld
környékén. Korábban kikerült a mezõõri rendeletbõl a zártkert is.

Vig Szilárd polgármester: A zártkert vonatkozásában szintén a gazdák tulajdonában álló
területet õriz.

Major Imre képviselõ: Amikor elindították a mezõõri szolgálatot, mindenki örült neki. A
mezõõri szolgálat megléte óta jelentõsen csökkent a lopások száma. A mezõõri járulék
harmada kint van, ennek a behajtása nagy munkával jár.

Nagy Csaba képviselõ: A gazdáknak el kell döntenie, hogy akarnak-e fizetni vagy sem.

Vig Szilárd polgármester: Mindenki kedvében sajnos nem tudnak járni. A Képviselõ-
területnek kell döntést hoznia és betartatni mindenkivel

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben van rá lehetõség legyen a szántó elnevezés. Jegyzõ
asszony járjon utána, hogy a termõföld meghatározást megváltoztathatják-e a rendeletben. A
törvény elõírja, hogy termõföld után kell fizetni.

Major Imre képviselõ: Amikor a mezõõrt beállították az állam támogatás abban az esetben
járt, ha a rendeletben meghatározott termõföld után vetették ki a járulékot.

Fehér Károlyné alpolgármester: Azt kellene eldönteni, hogy legyen-e mezõõr vagy ne legyen.
Igazságtalannak tartaná, hogy a 2013. óta fennálló mezõõri szolgálat esetében nem hajtanák
be a 2013-2016. december 31-ig elmaradt járulékot. Ezek után kell eldönteniük, hogy 2017.
évben kívánják-e fenntartani a mezõõri szolgálatot.

Király Imre képviselõ: Olyan település is van, ahol van mezõõri szolgálat, de nem vetnek ki
járulékot.

Vig Szilárd polgármester: Javasolja, hogy a 2017. évben senkitõl se szedjenek járulékot,
mivel 2013-tõl 2016-ig visszamenõleg behajtanák az elmaradt járulékot a gazdákon. Ilyen
módon tudják az állami normatíva összegével a bérjellegû és dologi kiadásokat. Javasolja,
hogy a jövõ évben is mûködtessék a mezõõri szolgálatot.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Megkeresi a földhivatalt, mivel csak az õ segítségével tudnak pontos
képet kapni arról, hogy a 2013, 2014 és a 2015. évben kik voltak a földhasználók és a
tulajdonosok. Ennek magas költsége lesz. A mezõõri járulékról szóló határozatok
kipostázásának költségei is magasak.
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Vig Szilárd polgármester: A korábbi évekre visszamenõleg be kell hajtani az elmaradt
járulékot. Elõfordulhat, hogy mínuszban lesznek a magas költségek miatt. Amennyiben az
önkormányzat számára a mezõõri járulék adók módjára történõ behajtása nullára jön ki, akkor
az önkormányzatnak ki kell egészítenie az állami normatíva összegét. Erkölcsi kötelességnek
tartja, hogy behajtsák az elmaradt mezõõri járulékokat.

Nagy Károlyné képviselõ: Az adóhatóságnál nyilván van tartva, hogy kiknek kellett volna
fizetni és nem fizették be. Minden évben új bevallást kellett volna benyújtaniuk a gazdáknak.

Fehér Károlyné alpolgármester: 2013-ban önbevallással kellett élniük, hogy a használatban
lévõ földterületük mennyi a szántó és a legelõ vonatkozásában. Annak megfelelõen kivetették
a mezõõri járulékot. Ezzel a kötelezettséggel minden gazdának eleget kellett volna tennie. Az
önkormányzat feladata lett volna, hogy felülbírálja, ki volt az, aki nem tett eleget a
kötelezettségének és alkalmazta volna rájuk a szankciókat. A 2014-es évbõl változás
bejelentési kötelezettsége van a gazdálkodónak. 2016. évben az önkormányzat igyekezet
megteremteni azt, hogy ki tudja vetni a járulékot. A gazdákat levélben kellett volna
megkeresni, hogy a 2014 és 2015. évben is tegyenek eleget bejelentési kötelezettségüknek.
Amennyiben nem tudják behajtani, át kell adni az adóhatóságnak, aki adók módjára fogja
behajtani.

Major Imre képviselõ: Polgármester úr említette, hogy az önkormányzat mínuszba kerülhet a
behajtás során. Aki nem fizette be a korábbi években pótdíjat kell rájuk kivetni.

Vig Szilárd polgármester Rendelet alapján tudnak pótdíjat kivetni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Korábban a mezõõri szolgálattal kapcsolatosan tartott
gyûlésen ígéretet tettek arra, hogy a korábbi évekre visszamenõleg behajtják az elmaradt
járulékot. Ezt az ígéretüknek megfelelõen meg kell tenniük.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Törekedett arra, hogy 2016. január 1-tõl ne legyen olyan gazda, aki
kiesik a látókörbõl. Ez okoz nagy felháborodást Konyáron, hogy 0,2 hektáronként is be kell
hajtani a járulékot. Mivel már elkezdték rendszerezni a mezõõri járulék befizetésével
kapcsolatos gazdákat, így a 2017. évben megvannak azok a gazdák akikre ki kell vetni a
járulékot. Megkereste az MVH-t, hogy adja ki tételesen ki vett fel területalapú támogatást
minden évben. Ezt kiinduló pontnak tekinti a mezõõri járulék tekintetében. Erre a levelére
nemleges választ kapott személyiségi jogokra hivatkozva. Ezzel kapcsolatban újra
próbálkozik, megkeresi a jogi lehetõségeit annak, hogy az önkormányzatnak se kerüljön sok
pénzébe az adatszolgáltatás, valamint, az MVH esetében, hogy megtudják, ki vett fel
területalapú támogatást.

Vig Szilárd polgármester: Kérdésként merül fel, hogy a nem fizetõk esetében hogyan történik
a behajtás.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem a behajtást tekinti nagy munkának, hanem, hogy felmérjék a
hektármennyiséget, hogy ki a tulajdonos valamint a földhasználó.

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

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

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

24/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete

A mezei õrszolgálatról szóló
19/2013. (V.2.) számú önkormányzati rendelet módosítása

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
13/2016. (V. 27.) számú Önk. rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket
rendeli el:

1. §

A mezei õrszolgálatról szóló 19/2013. (V.2.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) bevezetõ rendelkezése az alábbi szövegezéssel kerül módosításra:

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi
CLIX. törvény 19.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat
Képviselõ-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
13/2016. (V. 27.) számú Önk. rendelet 2. számú mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következõket
rendeli el:

2. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(4) A mezõõrök szakmai felügyeletét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Fõosztálya és az illetékes rendõrkapitányság látja el.

3. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(4) Amennyiben változás történik a tulajdonos vagy a földhasználó személyében, azt be
kell jelenteni a Konyári Polgármesteri Hivatalban 30 napon belül.

4. §
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A Rendelet 5. § (1) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(1) A mezõõri járulék mértéke egy naptári évre az érdekelt használatában vagy
tulajdonában álló valamennyi földrészlet összevont területe alapján hektáronként
1.000,- Ft.

5. §

A Rendelet 5. § (4) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(4) A bevallást formanyomtatványon kell benyújtani a Konyári Polgármesteri
Hivatalban. A bejelentésre szolgáló formanyomtatványt a rendelet 1-2. számú melléklete
tartalmazza.

6. §

A Rendelet 5. § (5) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(5) A járulékot két egyenlõ részletben kell megfizetni. Az elsõ részletet tárgyév március
31-ig, a második részletet tárgyév október 31-ig. A járulékot Konyár Község
Önkormányzat 11738118-15373010-00790000 számú számlájára kell megfizetni. A
járulékfizetési kötelezettségének a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül kell
eleget tenni.

7. §

A Rendelet 5. § (7)-(9) bekezdés az alábbiak szerint kerül módosításra:

(7) A fizetésre kötelezettek és a befizetési kötelezettségek teljesítésének nyilvántartását a
Konyári Polgármesteri Hivatalban vezetik. Az évközi módosításokat, a
tulajdonviszonyok és a földhasználat változását igazoló okmányok kézhezvételétõl
számított 15 napon belül rögzíti.

(8) A mezõõri járulék kivetése során – átruházott hatáskörben – elsõ fokon a polgármester
jár el. A polgármester határozattal állapítja meg a fizetési kötelezettséget, a bevallott, a
befizetett és a Konyári Polgármesteri Hivatal által megállapított járulék különbségét és
a befizetésének kötelezettségét, a késedelmes kötelezett fizetési kötelezettségét.

(9) Ha a kötelezett mezõõri járulék címén a rendeltben elõírtnál nagyobb összeget fizetett
be, a Konyári Polgármesteri Hivatalt a különbözetrõl értesíti. A különbözetet vissza kell
fizetni, ha az a 100-Ft-ot eléri vagy meghaladja és a kötelezett 30 napon belül kéri és nincs
a kötelezettnek korábbi évek ugyanazon jogcímû hátraléka. Egyébként a különbözetet a
korábbi évek ugyanazon jogcímû hátraléka erejéig a kötelezett javára jóvá kell írni, vagy
hátralék hiányában a következõ évi járulékba be kell számítani.
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8. §

A Rendelet 5. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(11) Mentesül mezõõri járulék fizetési kötelezettsége alól az, akinek tulajdonában
vagy használatában lévõ termõföld összevont mennyisége nem éri el az 1 hektárt.

9. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.

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

Konyár, 2016. november 24.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. november 24.

Dr. Gáti Zsuzsa
jegyzõ
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7. SZÁMÚ 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: Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az idei
évben is pályázott a lakosság számára szociális célú tüzelõanyag-támogatásra. Ebben az
esztendõben is szén kerül vásárlásra, amit kioszt az Önkormányzat a jogosultak között.

A pályázat sikeres volt, Önkormányzatunkhoz a napokban érkezik az a támogatási összeg,
melybõl megvásárolható a szén.

A szén kiosztására vonatkozóan szükséges a rendelet megalkotása. Az elmúlt évek tapasztalati
figyelembe véve rendelkezniük arról, hogy abban az esetben ne nyújthasson be igényt az a
személy, aki a tavalyi évben nem rendeltetésszerû használatra fordította az általa kapott
mennyiséget. A rendeletük a Rendelet 15. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:

(11) Kizárásra kerül az eljárásból az a kérelmezõ, aki az elõzõ támogatási évben odaítélt
szociális célú szenet értékesítette vagy annak tulajdonjogát másra átruházta.

A szociális célú szén iránti kérelmeket 2016. december 9-ig kell benyújtani a Polgármesteri
Hivatalba. Akik ezt követõen adják be, kizárásra kerülnek a támogatási rendszerbõl.
Belügyminisztériumi rendelet írja elõ a jogosultak körét valamint akik elõnyt élveznek a
támogatás elbírálásakor. Az egy fõre esõ jövedelemhatárról most kell dönteniük?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Korábbi Képviselõ-testületi ülésen döntöttek errõl.

Vig Szilárd polgármester: A mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 250%-át nem
haladhatja meg az egy fõre esõ jövedelem. Megéri a Szociális, Kulturális és Oktatási
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi pontra vonatkozóan.

Major Imre képviselõ: A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi
ponthoz kapcsolódó elõterjesztési javaslatot. A Bizottság javasolja a rendeletmódosítás
elfogadását a Képviselõ-testület felé.

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

Nagy Károlyné képviselõ: A Bizottság a rendelet módosítással egyetért. Egyetért azzal, hogy
kerüljön kizárásra az a személy, aki a korábban odaítélt támogatást értékesítette vagy nem
megfelelõen használta fel.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Amikor az elõterjesztést írta, két módon módosította a határozatot.
Az idõpont vonatkozásában, és abban, hogy kik kerüljenek kizárásra. Ügyintézõvel
megbeszéltek alapján, arra kéri a Képviselõ-testület, hogy kizárásra kerül az eljárásból az a
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kérelmezõ, aki eladja a szociális szenet, a 15 § egészüljön ki (11) bekezdéssel. Az eredeti
rendelet 22. § tartalmazza, hogy kizárt a segélybõl az, aki a települési támogatást vagy a
szociális alapon kapott tüzelõanyagot a támogatást megállapító határozatban rögzített céljától
eltérõ módon használja fel a határozat jogerõre emelkedésétõl számított két évig. Ez már
benne van az eredeti rendeletben. Szükségtelen kiegészíteni ezzel a bekezdéssel.

Vig Szilárd polgármester: Az idõpontot illetõen történ módosítás, hogy december 15-ig kell a
kérelmeket benyújtani hivatalukhoz.

Fehér Károlyné alpolgármester: A formanyomtatványt a honlapon is közzéteszik?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

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

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

23/2016. (XI. 24.) 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 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.) meghatározott
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A 13/2015. (VI.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (7) bekezdés
helyébe a következõ rendelkezés lép:

(7) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet 2016. december 15.
napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. 2016. december 15. napját követõen
beadott kérelmek - mint elkésettek - elutasításra kerülnek.

Szociális célú szén a települési támogatáshoz rendszeresített kérelem formanyomtatványon
benyújtott kérelemmel igényelhetõ. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolásokat,
valamint a (2) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példányát,
amennyiben a jogosultság nem szerepel a Konyári Polgármesteri Hivatal nyilvántartásában.

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. november 24.

Vig Szilárd Dr. Gáti Zsuzsa
polgármester jegyzõ

Záradék:
A kihirdetés idõpontja: 2016. november 24.

Dr. Gáti Zsuzsa
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jegyzõ

8. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A konyári víziközmû vagyon biztosítása

Vig Szilárd polgármester: Ányos József, Debreceni Vízmû Zrt. vezérigazgatója 2016.
november 8. napján küldött levelében arról tájékoztatta Konyár Község Önkormányzatát,
hogy a Debreceni Vízmû Zrt. az Allianz Hunagria Zrt. biztosítótól kiegészítõ ajánlatot kért a
2017. január 1-jétõl átveendõ Önkormányzatok tulajdonát képezõ víziközmûvek
vagyonbiztosítására. A biztosítási ajánlat alapja a vagyonértékelés szerinti könyv szerinti
érték. A biztosítási ajánlat a „Társbiztosítottakra esõ éves díj (kedvezmény nélkül)” alatt
felsorolt díjakból kerül levonásra még a 10%-os hosszú távú együttmûködési engedmény és a
10 % kárhányadtól függõ díjvisszatérítés, így a fizetendõ biztosítási díj a feltüntetett díjak 20
%-kal csökkentett összege.

Konyár Község Önkormányzatának nyilatkozatát 2016. december 1-ig szükséges megküldeni,
hogy az Önkormányzatra vonatkozó biztosítási ajánlatot elfogadja vagy nem tart rá igényt.
A képviselõ-testület tagjai megkapták az elõterjesztés mellékleteként az Allianz Hungaria Zrt.
ajánlatát. Az éves díj 49.114 Ft.

Megéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megvizsgálta az elõterjesztést elfogadásra
javasolja a képviselõ-testület részére.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testület tagjainak
kérdése, észrevétele az elõterjesztéssel 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:

182/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a
konyári víziközmû vagyonra vonatkozó, Allianz Biztosító által
tett biztosítási ajánlatot.
Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza
a Polgármestert, hogy a döntésrõl tájékoztassa a Debreceni Vízmû
Zrt-t.

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete felhatalmazza
a polgármestert a biztosítási szerzõdés aláírására.

Határidõ: 2016. december 1.
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Felelõs: Vig Szilárd polgármester

9. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A szociális és gyermekétkeztetés Sáránd község konyhája általi biztosítása

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzata az eddigi években a Derecskei
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által látta el a szociális és gyermekétkeztetés kötelezõ
feladatát.

A szerzõdés 2015. december 21. napján lett megkötve és határozott idõtartamra szól, 2016.
január 1. és 2016. december 31. napja között érvényes.

Képviselõ-testület általi megfontolásra javasolandó, hogy Önkormányzatunk a jövõben
rendelje az ebédet inkább Sáránd Község Önkormányzatától, hisz az árban kedvezõbb volna
településük számára.
Az elõterjesztés mellékletét képezik a derecskei és a sárándi ebédárak, kérem Képviselõ-
társait, szíveskedjenek összevetni õket, tanulmányozni és a megfelelõ következtetések
levonása után dönteni arról, hogy 2017. január 1. napjától Derecskérõl vagy Sárándról
szállítassák az ételt Konyárra.
Javasolja, hogy Sáránddal kössenek szerzõdést. A sárándi Polgármester úrral egyeztetve
sikerült elérnie azt, hogy az étkeztetések díja csökkenjen. A megtakarítás egész évre
vonatkozóan várhatóan több százezer forint. Alpolgármester javaslatára 40.000 Ft/hó értékben
a konyári közfoglalkoztatásban megtermelt zöldségeket vásárolják fel.

Nagy Károlyné képviselõ: Sáránd is közfoglalkoztatás keretein belül termeli meg a konyhán
felhasznált zöldségeket, így nem biztos, hogy a konyáira szükség lesz.

Vig Szilárd polgármester: Ezt nem kötik ki feltételként a szerzõdésben. Nem gondolja, hogy a
burgonya és a hagyma rajtuk maradna, próbálja elérni, hogy Sáránd tõlük is vásároljon fel.

Major Imre képviselõ: Úgy gondolja, hogy mivel nõ a forgalom növekedni fog a felhasználás
is. Szóban kell megállapodniuk a felvásárlásról.

Vig Szilárd polgármester: Jó viszonyt ápolnak Sáránddal. Az együttmûködés ennek
köszönhetõen huzamosabb ideig fenntartható.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztést. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását a képviselõ-testület számára azon okból, hogy a sárándi
árajánlat kedvezõbb.

Vig Szilárd polgármester: Megköszöni a tájékoztatást. Van-e a képviselõ-testület tagjainak
kérdése, észrevétele az elõterjesztéssel kapcsolatban?

Ismerteti a határozati javaslatot.

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

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

183/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016.
december 31. napja után nem hosszabbítja meg a szociális és
gyermekétkeztetés ellátására vonatkozó, Derecskei
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött szerzõdését.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert,
hogy a döntésrõl tájékoztassa Bakó Istvánt, Derecske Város
Önkormányzat polgármesterét, valamint Végsõ Zoltán ügyvezetõt.

A Képviselõ-testület hozzájárul ahhoz, hogy 2017. január 1.
napjától a konyári szociális és gyermekétkeztetés Sáránd Község
konyhája által legyen biztosítva.

A Képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert a Sáránd
Önkormányzatával való szerzõdés aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

10. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtése tárgyában kötött
közszolgáltatási szerzõdéskötési kötelezettségrõl

Vig Szilárd polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2016. november 15. napján
kelt HB/13-TÖRV/01005-1/2016. számú levelében az Önkormányzat nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésével kapcsolatos feladatainak teljesítését
megvizsgálva megállapította, hogy az Önkormányzat 2016. december 31. napjáig rendelkezik
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási
szerzõdéssel.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint, amennyiben a településen nincsen
minden ingatlan a csatornahálózatra rákötve vagy a háztartási szennyvíz egyedi
szennyvízkezelés után nem kerül befogadóban elvezetésre, a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése kötelezõ
önkormányzati feladat.
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését az Önkormányzatnak a
jogszabályi követelményeknek megfelelõ - közbeszerzési eljárás vagy ha a közbeszerzésrõl
szóló törvény szerint nem szükséges, kijelölés alapján kiválasztott – gazdasági társasággal,
egyéni vállalkozóval vagy egyéni céggel kötött közszolgáltatási szerzõdés útján kell
biztosítania.
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A Kormányhivatal kéri, hogy a Képviselõ-testület tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó közszolgáltatás 2017. január 1. napjától is biztosított legyen a településen, továbbá
a szakmai vélemény alapján megtett intézkedésekrõl 2017. január 16. napjáig tájékoztassa a
Kormányhivatalt.

Konyár Község Önkormányzata Bernáth Csaba egyéni vállalkozóval - mint Közszolgáltatóval
- kötött közszolgáltatási szerzõdést a háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozóan. A
szerzõdés az idei év végéig érvényes.

Kun Béla urat bízták meg a vízjogi létesítési engedély beszerzésével. A Katasztrófavédelem
kérése az volt, hogy idén év végéig az engedélyezési eljárást indítsa meg önkormányzatuk.

Konyár Község Önkormányzatának arról szükséges döntenie, 2017. január 1. napját követõen
is Bernáth Csaba vállalkozóval kívánja-e begyûjtetni a településen lévõ háztartási
szennyvizet.

Megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját az
elõterjesztéssel kapcsolatban.

Erdõháti Béla képviselõ: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elõterjesztési javaslatot és
elfogadásra javasolja a képviselõ-testület felé.

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

Nagy Károlyné képviselõ: 2016. január 1-tõl 2016. december 31-ig lesz megkötve a
szerzõdés. Elírás történt a szerzõdés tervezetben, mivel 2017. évre kötik a szerzõdést.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A tavalyi szerzõdést szeretnék újra meghosszabbítani ugyanazon
feltételekkel.
Nagy Károlyné képviselõ: Változatlan tarifáért?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

Vig Szilárd polgármester: Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele az
elõterjesztéssel 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:

184/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat
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Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2017. január 1
napjától Bernáth Csaba (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi u.
58. sz., nyilvántartási szám: 11868350, adószám: 64817763-2-29)
vállalkozóval kívánja a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvizet begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerzõdést
megkötni.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a
közszolgáltatási szerzõdés aláírására.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõt, hogy a
Képviselõ-testület döntésérõl tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalt.

Határidõ: 2016. december 31.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

11. SZÁMÚ NAPIRENDI PONT MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: Különfélék

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

Csádi Gyula: A falugyûléssel kapcsolatban jött fel a gyûlésre. Az a hír terjeng a faluban, hogy
három személy támadja az önkormányzatot. Ezután szeretne érdeklõdni, mivel a falugyûlésen
is tett fel kérdést ezzel kapcsolatban, de Polgármester úrtól nem érkezett válasz. Megkérdezi
polgármester úrtól, jegyzõ asszonytól és a Képviselõ-testület tagjaitól, hogy mivel ártott
nekik? Major Imre képviselõhöz szólna, aki három személyt említett a falugyûlésen. Úgy
gondolja, hogy az, ha valaki érdeklõdik a falu munkája iránt, az nem mocskolódás. Az aljas és
a mocskos húzás ott kezdõdik, amit polgármester úr elmondott a falugyûlésen, az elõzõ
apparátus olyan nagy munkát hagyott maga után a jelenlegi apparátusra, hogy ezzel
kapcsolatban kérdezi Major Imre képviselõt és Nagy Károlyné képviselõt, hogy akkor miért
nem álltak fel az elõzõ ciklusban? Úgy érzi, hogy mocskosságot nem követett el senkivel
szemben. Kiáll bárkivel szemben, megvédi magát. Polgármester úr sem õszinte, egyenes
ember. Mielõtt polgármester lett minden nap beszéltek egymással. A faluban magáról,
Kulcsár Balázsról és Szabó Attiláról pletykálnak. Sem a jegyzõ asszonyt nem támadta sem
polgármester urat sem pedig a Képviselõ-testület tagjait. Nem tudja, hogy õ is beletartozik-e a
három fõbe?

Vig Szilárd polgármester: Nem említette a falugyûlésen, hogy hány ember támadja az
Önkormányzatot. Az aljas mód alatt azt értette, ha valaki fenyegeti a jegyzõ asszonyt, ezt
vegye magára, akinek kell. Csádi Gyulának nem kell magára venni. A falugyûlésen nem
említett neveket sem. Kulcsár Balázs is tett olyan kijelentést, hogy neveket említett, de ez nem
volt így. Csádi Gyulát soha nem nevezte aljasnak. Aljasnak tekinti azt, aki visszaélésszerûen
kér adatokat, a sajtóval fenyegetõzik. Amennyiben Csádi Gyula nem érezte azt, hogy a
legjobb szándéka szerint viszonyult felé, akár polgármesterként vagy ezelõtt. Amennyiben
aljas támadást követett volna el Csádi Gyula, akkor elmondaná. Az döbbentette meg a
legjobban, hogy a nevét olvashatták az egyik levélen.
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Csádi Gyula: Amiatt vette magára, mert jegyzõ asszonnyal volt konfliktusa a föld
kifüggesztéssel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezt nem fogja annyiban
hagyni. A faluban azt hallja, hogy õ akarja tönkretenni az Önkormányzatot és leváltani a
polgármestert.

Vig Szilárd polgármester: Nem tud ezzel kapcsolatban többet elmondani. Csádi Gyuláról nem
terjeszt semmit.

Csádi Gyula: Ugyan azt csinálja a Polgármester úr, mint korábban Dr. Fülep László, amikor
polgármester volt. A falugyûlésre felrendelte a sleppjeit, az õt dicsérõ embereket. Pontosan
ezt teszi polgármester úr is, akik elmondanák az ellenérveiket nem hallgatja meg. A
falugyûlésen elmondták, hogy milyen szép az iskola és az óvoda, de azt nem tudták
megállítani, hogy konyári gyermekeket miért hordják át más településre. Dr. Fülep László
ideje alatt volt polgármester úr számára probléma a gyermekek tetvessége az iskolában, ma
már ez sem érdekli.

Vig Szilárd polgármester: Kikéri, neki nincsenek sleppjei. Senkit nem gyõzköd, hogy mellé
álljon. Mindenkinek joga volt felszólalni a falugyûlésen. Ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki
a falugyûlés témájával kapcsolatban fejtse ki a véleményét. Tisztában van azzal, hogy gondok
vannak az iskolában is. A legjobb szándékkal cselekszenek a Képviselõ-testületi tagokkal
együtt, lehet ezzel kapcsolatban negatív vélemény is a lakosság részérõl, elfogadja. Átadja a
szót Nagy Károlyné képviselõ asszonynak.

Nagy Károlyné képviselõ: A Képviselõ-testület tagjai tisztában vannak azzal, hogy hány
feljelentést tett polgármester úr a gyermekekkel kapcsolatban a gyámhatóság felé. A
Képviselõ-testület enyhítette Polgármester urat. Naprenden volt, hogy levelek tömkelege ment
a Polgármester úrtól a gyámhatóság felé, hogy segítséget kérjen. Ezekrõl Csádi Gyula nem
tud. Nem csak gyermekvédelmi probléma van településen, hanem sokkal fontosabb dolgok is.
2012-ben indult el a szennyvízprogram, a Képviselõ-testület és a lakosság is egyetértett
abban, hogy szükség van szennyvíz-elevezetõ csatornára. Az akkori gondokat az új
Önkormányzat megalakulásakor érzékelték elõször. Az elõzõ ciklus utolsó Képviselõ-testületi
ülésén a korábbi polgármester úgy nyilatkozott, hogy az új polgármesternek csak a szerzõdést
kell aláírnia a kivitelezõvel. A Víziközmû Társulásnál a könyvelés 2012-tõl nem volt
elkészítve, nem vezette fel az adatokat, nem tett a Víziközmû Társulással kapcsolatban
semmit. Az önkormányzat akkor két céget bízott meg a szennyvízprogram lebonyolításával.
Lejárási hibára hivatkozva nem kaptak meg egy tanúsítványt. Errõl az akkori képviselõ
testületet 2014-ben tájékoztatták. A tanúsítvány hiányában is meg lehet kötni a szerzõdést a
kivitelezõvel. Nem tudtak arról, hogy a tanúsítvány hiányában nem indulhat el a beruházás
sem. Minderrõl a jelenlegi ciklusban szereztek tudomást. 2013-ban, amikor a 100%-os
támogatottságot elnyerte az önkormányzat, akkor már meg kellett volna szüntetni a
Víziközmû Társulatot. Amennyiben mindezt akkor véghezvitték volna, sokkal kevesebb
problémájuk lenne, mint most.

Vig Szilárd polgármester: A korábban elkészített dokumentumok az új szennyvízprojekt során
valószínûleg felhasználhatóak. Az akkor polgármesternek és jegyzõnek kellett volna tudnia,
hogy nem támogató tartalmú tanúsítvány áll rendelkezésre. 2014. év tavaszán értesültek arról,
hogy jogszerûtlen volt a közbeszerzés. Az akkori Képviselõ-testületi tagok nem lettek
felvilágosítva arról, hogy mivel jár ez. Ennek tudatában nem döntöttek volna a kivitelezõ
szerzõdés aláírásáról, mivel az fedezet nélküli kötelezettség vállalás lett volna részükrõl. A
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képviselõ-testület tájékoztatása véleménye szerint a jegyzõ, a polgármester valamint a
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó cég felelõssége lett volna. Ezzel kapcsolatban nem
merült fel büntetõjogi felelõsség. Mentesültek a 6.500.000 Ft alól, így nem érte kár az
Önkormányzatukat. Sem õt sem pedig jegyzõ asszonyt nem terheli a felelõsség ezzel
kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Nem lett kifizetve részükre, mivel nem végezték el a munkát, az
utolsó részt nem fizették ki részükre.

Csádi Gyula: Miért nem történt ezzel kapcsolatban feljelentés.

Nagy Károlyné képviselõ: Részben történt mulasztás, mivel a feladat egy részét elvégezték. A
befejezõ szakasz hiányzott, ezzel kapcsolatban nem kaptak bért. Az a munka, amit akkor
elvégeztek, annak egy részét most fel tudják használni.

Vig Szilárd polgármester: Mivel elengedték a 24.000.000 Ft-ot így a feljelentésnek sincs
létjogosultsága.

Csádi Gyula: Ki találta ki, hogy a Molnárerdõ környékére kell helyezni a szennyvíztisztító
telepet? A következõ Képviselõ-testületi ülésre felhívja az idõsebb Kulcsár Balázst, hogy
mondja el õ is az érveit ezzel kapcsolatban. A lakosságot is meg kellene kérdezni ezekben az
ügyekben.

Nagy Károlyné képviselõ: A szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban különbözõ vizsgálatokat
kellett elvégezni. Ennek alapján volt a szóban forgó terület a legalkalmasabb erre a célra. Az
akkori polgármester megegyezett a tulajdonosokkal. Annak idején több területet is felajánlott
az önkormányzat erre a célra, ami nem volt alkalmas.

Vig Szilárd polgármester: Csádi Gyula olyan dolgot említ, ami az elõzõ vezetés idején történt.
Együtt érez Kulcsár Balázs problémájával. Ez ügyben többször is felkereste a Nemzeti
Fejlesztési Programirodát. Közbeszerzési eljárások lefojtatása van folyamatban, emiatt sincs
tervezõ és kivitelezõ sem kiválasztva. Közös konzultáció lesz a tervezõvel és a kivitelezõvel
is. Ekkor fogják felvetni, hogy egy másik általa javasolt helyet is megnézzék.

Csádi Gyula: A mezõgazdasági utak is rendezetlenek, ez mindig problémaként merül fel. Az
önkormányzat a konyári gazdákat nem tudja elõtérbe helyezni, hogy az õ javaslatukat is
meghallgassák?

Fehér Károlyné alpolgármester: A dûlõutakkal kapcsolatban tartottak gyûlést korábban. Ott
alakult egy bizottság. Az a bizottság is okafogyottá vált, mivel nem történik benne semmi.
Nagy segítséget jelentett, hogy a gazdák kivitték a közfoglalkoztatottakat és megmutatták,
hogy hol kell leereszteni a vizet. A jelenlegi állapotokat, amik a határban vannak az
önkormányzat egyedül nem tudja kezelni. Nincs hozzá eszközük és emberük sem. A gazdák
segítségére is szükség lenne. Más településen sem az Önkormányzat oldja meg ezt az
állapotot, csak segítséget nyújt.

Vig Szilárd polgármester: Környezõ települések polgármesterivel egyeztetett ez ügyben, és
egy településen sem az Önkormányzat oldja meg a dûlõutak járhatóságával kapcsolatos
problémákat. A gazdáknak kellene összefognia ez ügyben. A segítõ szándék megvan részérõl
és a Képviselõ-testület részérõl is. Javasolja, hogy legyen öt tagú bizottságuk.
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Csádi Gyula: Az egyik helyi vállalkozó kimérette a Gáborjáni utcát. Errõl tud Polgármester
úr?

Vig Szilárd polgármester: Hallott róla.

Csádi Gyula: Ki lett mérve az út az árok ott van az út közepén. Senki nem tett azért semmit,
hogy felszólítsák a céget, hogy temesse be az árkot. Fehér Károlyné tudja mirõl van szó.

Vig Szilárd polgármester: Az önkormányzat számára az út kiméretése sok pénzbe kerülne.

Csádi Gyula: Az ki volt mérve. Lefotózta, ott volt amikor mérték. Nem tud szembeszállni
Szabó Imrével. Hiába helyezte ki az Önkormányzat a 20 tonnás súlykorlátozó táblát,
ugyanúgy mennek az 40-50 tonnás jármûvekkel. Egyetlen rendõri intézkedés sem történt ez
ügyben.

Vig Szilárd polgármester: Mindez a rendõrség jogkörébe tartozik. A közútnak jelezték, hogy
ellenõrizzék. Nem az önkormányzat hatásköre, hogy ellenõrizzék, ki tartja be a Kresz
szabályait. Reagáltak arra a lakossági bejelentésre, miszerint a Gáborjáni utcán nagy
sebességgel haladnak a jármûvek. Ennek eredményeképp 30-as sebességkorlátozó tábla
kihelyezésére került sor.

Csádi Gyula: Hozzáállás kérdése véleménye szerint. Tóth Sándor háza háta mögött az
önkormányzat mérette ki a dûlõt? Tele van rakva kõvel, egy rakodógép áll az út közepén,
villanyoszlop van behelyezve az utca közepére.

Vig Szilárd polgármester: Hivatalos dokumentum nem érkezett a kimérésrõl. Kimérni, hogy
hivatalosan meddig terjed az út, nem tudnak intézkedni, nincs pénze rá az önkormányzat.

Csádi Gyula: Térképen nincs feltüntetve, hogy melyik utca milyen széles?

Király Imre képviselõ: Budai Tibornak nem tudta elmondani, hogy nemcsak a nehéz gépek
miatt, hanem a kamionok miatt is panaszkodnak a Debreceni utcán élõk.

Nagy Csaba képviselõ: Évek óta harcolnak a Gáborjáni utcán élõk a Petõfi Kft-vel. A 30-as
sebességkorlátozó tábla kihelyezésekor elmondta, hogy nincs értelme, mivel még gyorsabban
fognak menni, mikor jó a kövesút.

Király Imre képviselõ: Emlékei szerint az utca felújítására a nagyobb cégek ajánlottak fel
pénzösszeget. A konyári gazdák által felajánlott összeg volt kevés ahhoz, hogy megtörténjen a
kivitelezés.

Nagy Csaba képviselõ: Akkor azt mondta, hogy a Petõfi Kft. csináltassa meg az utat, mivel õ
hordja ott a tejet. Mindig volt vita és lesz is. A gyûléssel kapcsolatban elmondja, hogy miért
nem vállalják a kamerát. Nem úgy beszél az ember kamera elõtt, mint kamera nélkül. Azért
vannak, hogy a konyári emberek érdekeit tartsák szem elõtt.

Csádi Gyula: Bármikor segít az Önkormányzatnak. Az embereket nem kell hülyíteni.
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Nagy Csaba képviselõ: Olyan problémákkal kell megküzdeniük, hogy bíróságra kell járniuk, a
dûlõ utakra nem lehet akármit kivinni, mert beérkezik a fotó vagy a feljelentés. Mindez sok
energiát elvesz.

Király Imre képviselõ: Hajdúbagos felé el lehet menni a jó úton, ott senkit sem jelentettek fel
amiatt, hogy kivitte a követ. Náluk miért nem lehet összefogva dolgozni?

Csádi Gyula: A jegyzõ asszony hozta azt a rendeletet, hogy veszélyes anyagot nem lehet a
dûlõ utakra vinni.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Nem õ hozta, hanem a jogszabályt alkotó.

Nagy Csaba képviselõ: Feljelentés érkezett a hivatalhoz ezzel kapcsolatban.

Csádi Gyula: Szombati István a vadászgyûlésen elmondta, hogy õ milyen géppark felújításába
kezdett. Elfelejtette mondani, hogy az olyan mellékterméket hozta az útba, ami veszélyes
anyag. Korábban a Bold Agro Kft. meghordta a Gáborjáni és a Hencidai utat törmelékkel,
tavasszal mentek ki a földekre és emiatt elakadtak a gépekkel. Szombati István is meg akart
szabadulni a szeméttõl, nem a dûlõutat akarta feljavítani. Az ilyen munka hátráltatja a falut. A
közfoglalkoztatásra visszatérve, katasztrofálisnak tartja a helyzetet. Ha Fehér Károlyné nem
tartaná kézben a dolgokat, még ennyire sem dolgoznának.

Vig Szilárd polgármester: Csökkenteni akarják a jövõ évben a közfoglalkoztatottak létszámát.
Bírják rá a gazdák õket, hogy náluk dolgozzanak. A Kormányhivatalban megtartott
polgármesteri gyûlésen elmondta, hogy nem kell a gazdáknak egy bizonyos réteg, az
önkormányzatnak kell foglalkoztatnia. Az az ember, aki nem akar dolgozni neki sem kell, de
kénytelen munkát biztosítani számára.

Csádi Gyula: Miért kényszer? Két kezén nem tudja megszámolni azokat a
közfoglalkoztatottakat, akik a kocsmából mennek reggel dolgozni. Az egyik
közfoglalkoztatott mondta neki, hogy közmunkásként megkapja a minimálbért dolgoznia
pedig nem kell hozzá.

Fehér Károlyné alpolgármester: Az iskola esetében nem szondáztathatnak, ott a cég felelõs
ezért. A napköziben az oktató hölgy felel értük. Nincs tudomása arról, hogy ott italozás
folyna. A közfoglalkoztatás esetén történik szondáztatás. A mezõgazdasági programban nem
tapasztalta, de ha mégis azok az emberek már nem dolgoznak náluk. A munkaidõ 15:50
percig tart, aki azelõtt elhagyja a munkaterületet szankcionálva van. Dolgozni dolgoznak, de
nem várhatják el azt, hogy a közfoglalkoztatási programban úgy dolgozzanak, mint egy
egyéni vállalkozónál vagy cégnél. 20 év vívmányát leküzdeni két év alatt nem lehet. Nehéz
elérni, hogy aki 20 év alatt nem dolgozott a napi 8 órát végigdolgozza. Nincs népszerû vezetõ,
õ sem az. Amit elértek, azt nagy nehézségek árán sikerült. Többször is jelezte, hogy szeretné,
ha valaki egy rövid ideig részt venne a munkában látná, hogy milyen problémákkal kell
szembesülnie.

Szabó Attila: A gyûlés elõtt említette polgármester úr, hogy egy illetõ a gyûléseken
kamerázik. Egy évvel ezelõtt Polgármester úr kérte meg, hogy jöjjön kamerázni, mivel van
két illetõ, aki hátba szúrta õt. Neveket nem említ. Az egyik cigány illetõ hazafelé tartva
hangoskodott, Polgármester úr ezzel kapcsolatban megtette a feljelentést. A bolti dolgozókat
is kihallgatták ezzel kapcsolatban. Az a képviselõ, akiben megbízott Polgármester úr a
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kihallgatáson azt vallotta, hogy nem hallott semmit. Polgármester úr mondta neki egy évvel
ezelõtt, hogy jöjjön képviselõ-testületi ülésekre és kamerázzon, mivel örülne neki.

Vig Szilárd polgármester: Nem mondta, hogy örülne neki. Azt mondta Attilának, hogy nem
fogja megtiltani, azt csinál, amit akar. A kamerázással kapcsolatban ne vádolja õt.

Csádi Gyula: A falu három személyrõl beszél, akik a hivatal munkáját akadályozzák. Otthon
is családi konfliktus alakult ki ebbõl. A falugyûlésen tisztázni akarta a helyzetet, de minden
egyes megszólalásnál azt mondták neki, hogy nem a témához kapcsolódik. Valószínûleg a
Homoki Sándorné által elmondottak az ügyhöz tartoztak, miszerint az óvoda felújítása milyen
jól sikerült.

Vig Szilárd polgármester: A rendes falugyûlésen is elmondhatja, amit szeretne.

Csádi Gyula: Örült, amikor polgármesternek választották és a jelenlegi Képviselõ-testület
felállt. Remélte, hogy fejlõdés következik be az önkormányzat életében. Véleménye szerint
nagy fejlõdést nem értek el két év alatt.

Major Imre képviselõ: A mai napon elhangzottak jegyzõkönyvbe kerülnek. Jegyzõ asszony
adatkérõ leveleket kap, hogy képtelen rá válaszolni. Véleménye szerint a falu elõre haladt.
Örül, hogy Csádi Gyula részt vett a mai ülésen. Dr. Fülep László idejében ilyen nem történt.
Hiába támadják azzal, hogy õ abban a ciklusban is képviselõ volt, ilyen dolgokról nem volt
tudomása. A falunak össze kellene fognia. A dûlõutakkal kapcsolatban elmondja, hogy hiába
készítenék el most, kitaposnák a sarat. Tavasszal jók voltak az utak, emiatt szükséges a gléder
megvásárlása. A mezõõrséggel kapcsolatban is sok panasz érkezik hozzájuk.

Csádi Gyula: Sokat jár a határba. Egy kezén meg tudja számolni, hogy hányszor találkozott
Bálint János mezõõrrel. Többször látta Hosszúpályiban a fácánokat õrizve. Amennyiben az
Önkormányzat hozzájárulást vár a gazdáktól, tegyen is érte, hogy kint legyen a határban.

Major Imre képviselõ: Új mezõõrük van.

Csádi Gyula: Az új mezõõrrel sem találkozott.

Fehér Károlyné alpolgármester: Csádi Gyulától kérdezi, hogy mire értette, hogy nem jó
irányba tart a falu? Véleménye szerint két év alatt nem lehet hatalmas változásokat
eszközölni.

Csádi Gyula: Nem így érzi. Szeretne még gyermeket, de nem ide. Korábban a tetvességgel
kapcsolatban több levelet is küldött polgármester úr, mégsem történik változás.

Major Imre képviselõ: A tájékoztatója során a védõnõ elmondta, hogy sokat változott a
helyzet.

Csádi Gyula: Úgy gondolja, hogy elbeszélnek egymás mellett. Major Imrével és Király
Imrével is képviselõségük elõtt sokat beszélgettek. Sok olyan dolog van, amihez nem Európa
Uniós forrásra van szükség, hanem hozzáállás kérdése.

Fehér Károlyné alpolgármester: Szükség van a gazdák segítségére is.
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Vig Szilárd polgármester: 2014. év végén megtartott gyûlésen öt személyt jelöltek ki. Nem
tudtak egymással összedolgozni.

Fehér Károlyné alpolgármester: Össze kell dolgozniuk, vannak kötelezõen ellátandó
feladataik is. Csak összefogással lehet megoldani a problémákat.

Csádi Gyula: A falugyûlésen is beosztotta az embereket, akik õt támadták.

Nagy Csaba képviselõ: Korábbi képviselõ-testületi ülésre meghívták, amin nem jelent meg.

Csádi Gyula: Nem kapott meghívót.

Nagy Csaba képviselõ: Üljenek le és beszéljék meg a problémákat.

Csádi Gyula: Azt az oldalát ismerte Vig Szilárdnak, amikor még nem volt polgármester. Nem
gondolják azt, hogy sérelmezi, hogy polgármester lett és nem alacsonyodik le hozzá, hogy
beszéljenek.

Vig Szilárd polgármester: Nem igaz, amiket mond.

/Vig Szilárd polgármester elhagyja a termet./

Csádi Gyula: Korábban mindennapos volt, hogy telefonon beszéltek. A problémákat meg
kellene beszélni, nem pedig kiszaladni az ülésrõl.

Király Imre képviselõ: Négyõjüknek külön kellett volna megbeszélni a problémákat, nem
pedig belevonni a hivatalt.

Szabó Attila: Mióta Vig Szilárd polgármester többször felhívták, hogy beszélni szeretnének
vele, de mindig dolga volt. Major Imre képvislõ megkeresné azt a személyt, aki nem áll vele
szóba? Amennyiben a közérdekû adatokat kiadja a jegyzõ asszony és nem olyan választ ad rá,
amit eddig, valamint a falu hírmondójában is helyt kap. Két év múlva a falugyûlésen a
lakosság fog kérdéseket feltenni a polgármester úrnak és jegyzõ asszonynak. Mióta Vig
Szilárd polgármester egy doboz gyufát nem kértek tõle. A választást megelõzõ idõszakban
sem azért segítettek neki, mert valamit kérni szeretnének tõle cserébe.

Csádi Gyula: A továbbiakban is itt szeretnének élni a településen. Van egy nagykorú lánya,
aki szeretné, ha idõvel a településen gazdálkodna. Arra bíztatja, hogy tanuljon és minél
messzebbre menjen el Konyárról.

Szabó Attila: Király Imre és Major Imre volt a két név, akit Polgármester úr mondott nekik,
amiatt, mert abban az idõben szén támogatást nem szavaztak meg. A másik dolog, amit
mondott neki, hogy Gyöngyösi Endre, aki most börtönben van, beadta Király Imrét is
tanúnak, érezte, hogy hátba van szúrva, mivel mindenki elállt tõle.

Király Imre képviselõ: A kihallgatáson azt mondta, hogy a romák vagy egyes emberek
ordibálása az utcán, nem botránkoztatja meg, mivel mióta itt lakik, mindig ezt tapasztalta.
Nem azt mondta, hogy elállt polgármester úr mellõl.
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Nagy Csaba képviselõ: A szénnel kapcsolatban õ javasolta, hogy ne adják át a polgármester
úrnak a döntés jogát, hanem a Szociális Bizottság döntse el.

Csádi Gyula: Major Imre is három emberrõl beszélt a falugyûlésen.

Major Imre képviselõ: A sok kérdés, amit jegyzõ asszonynak küldenek, az közérdekû
adatkérés?

Csádi Gyula: Neki mi köze van ehhez? Jegyzõ asszony erõsítse meg, hogy az õ neve ott van?

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Igen.

Csádi Gyula: Õ kért közérdekû adatot.

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: Személyesen elmondta Csádi Gyulának is, hogy örül, ha nem
azonosul szellemi síkon a másik két emberrel. A Képviselõ-testületnek küldött levélben, ha az
ügy logikáját veszik, akkor a hivatalukhoz levelek érkeznek. Ezek a levelek hátráltatják a
hivatal mûködését. Mondhatni ellehetetlenítik. A levélben szerepel, hogy ennek keretében élni
kívánnak azon alapjogukkal, hogy az általuk kérni kívánt közérdekû adatokat az
önkormányzat és annak hivatala mûködésével kapcsolatban megismerhessék. Itt szerepel
Csádi Gyula neve is. Ebbõl azt a következtetést vonták le, hogy ezeket a közérdekû adatokat
Gyula is kérte.

/Vig Szilárd polgármester csatlakozik az üléshez./

Csádi Gyula: Kiáll a következõ falugyûlésen, hogy Csádi Gyula kért közérdekû adatokat az
önkormányzattól bizonyos ügyekben. Akkor az õ aláírása lesz rajta.

Vig Szilárd polgármester: A Képviselõ-testületi üléssel folytatnák. Megköszöni Csádi Gyula
jelenlétét és hozzászólását. Bevezetik, mint más településeken, hogy idõkeretet szabnak a
hozzászóláshoz.

/Csádi Gyula elhagyja a termet./

A különfélékkel folytatják.

1. számú különfélék

Tárgy: Vízmû vagyon értékelése

Vig Szilárd polgármester: 2016. május 2-án volt az értékelés fordulópontja. A Tiszamenti
Regionális Vízmû Zrt. végezte ezt a vagyonértékelést. A szakvélemény érvényessége 6
hónap. Dönteniük kellene arról, hogy meghosszabbítják a vagyonértékelést. A Magyar
Energia és Közmû Szabályozási Hivataltól kell az önkormányzatuknak megkérni a
vagyonértékelés meghosszabbítását. A közmû meghatározott nettó értéke 129.645.707 Ft.
Dönteniük kell arról, hogy a Magyar Energia és Közmû Szabályozási Hivataltól kéri az
önkormányzatuk a vagyonértékelés hosszabbítását.

Ismerteti a határozati javaslatot.
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/Határozati javaslat szóban ismertetve/

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

185/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a Magyar Energetikai és Közmû Szabályozási
Hivataltól az Önkormányzat közmûvagyonára vonatkozó
vagyonértékelés meghosszabbítását kéri.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

2. számú különfélék

Tárgy: Szociális szén vásárlása

Vig Szilárd polgármester: A szociális szén vásárlásával kapcsolatban kell határozatot hozni a
tisztelt Képviselõ-testületnek. Az Önkormányzat Képviselõ-testületének 150/2016. (X.15.)
számú képviselõ-testületi határozatában felkérték Vig Szilárd polgármestert, hogy nyújtsa be
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelõanyag megvásárlásával kapcsolatos
támogatást szociális szén tüzelõanyag vásárlásához. Ennek eredményeként 2016. október 28-
án egy belügyminiszteri döntést született arról, hogy önkormányzatuk 7.266.950 Ft vissza
nem térintendõ támogatásban részesül. Mindezt Önkormányzatuk tüzelõanyag vásárlásra
fordítja. A minisztérium által jóváhagyott tüzelõanyag mennyiség 595 mázsa. Ennek a
kiosztásáról kell majd a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottságnak döntenie.
Önkormányzatuk számára ez az összeg folyósításra került. Az Ormosszén Zrt.-tõl vásárolja
meg Önkormányzatuk a szenet. 3.000 Ft+áfa/mázsa árban határozták meg az Ormosszén a
vételárat. 25 kg-os BigBag zsákokban kerül leszállításra Önkormányzatukhoz. A
szénszállítási szerzõdés aláírására és jóváhagyott mennyiség megrendelésére kell, hogy a
képviselõ-testület felhatalmazza. Van-e a képviselõ-testületnek kérdése, véleménye?

Ismerteti a határozati javaslatot.

/Határozati javaslat szóban ismertetve/

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

1862016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy 3.000 Ft+ÁFA/mázsa áron 595 mázsa
mennyiségben vásárol szociális szenet az Ormosszén Zrt.-tõl.
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A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a
jóváhagyott mennyiség megrendelésére és a szénszállítási szerzõdés
aláírására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

3. számú különfélék

Tárgy: Monitoring kutak éves vizsgálata

Vig Szilárd polgármester: A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás megindításához a
2016. évben is mérési eredményeket kellett produkálniuk a 071/1-es hrsz.-on lévõ leürítõ
hellyel kapcsolatban. A leürítõ helyen három monitoring kút üzemel. A Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmû Zrt. tulajdonában lévõ laboratóriumban vizsgálták be a mintákat. A
2016. évi mintavételezés díja 160.380 Ft+ ÁFA. A képviselõ-testület jóváhagyása szükséges,
hogy az önkormányzat átutalja a TRV Zrt. számára a mintavételezés díját.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

/Határozati javaslat szóban ismertetve/

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

187/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy a 071/1 hrsz alatt lévõ 3 darab
monitoring kút vízmintáinak laboratóriumi bevizsgálási
díját, 160.380 Ft+ÁFA összeget a TRV Zrt. részére
biztosítja.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd
polgármestert a jóváhagyott összeg átutalására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Tájékoztatja a Képviselõ-testületet, hogy Kun Béla vízépítõ mérnök
kicsinek találta a szennyvízgödör helyet, kik kell bõvíteni 20 méter hosszan és 15 méter
szélesen. Ennek bruttó díja 380.000 Ft. Kéri a Képviselõ-testületet, hogy 400.000 Ft
keretösszeget határozzanak meg erre a célra.
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Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

/Határozati javaslat szóban ismertetve/

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

188/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy a 071/1 hrsz alatt lévõ szennyvíz
leürítõ gödör kibõvítésének munkálataival Kun Béla
vízmérnököt bízza meg. A Képviselõ-testület a
munkálatok elvégzéséhez 400.000 Ft keretösszeget
biztosít.

A Képviselõ-testület felhatalmazza Vig Szilárd
polgármestert a jóváhagyott keretösszeg átutalására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

4. számú különfélék

Tárgy: Házassági évfordulót ünneplõk

Vig Szilárd polgármester: 66/2016. (IV.28.) számú Kt. határozatban döntöttek arról, hogy az
50 és 60. házassági évfordulójukat ünnepelõ konyári lakosokat 15.000 Ft értékû
ajándékcsomagban részesítik. Az akkori határozatban a 2015. évi pénzmaradványból fedezi
az önkormányzat. Ezt a határozatot visszavonják. A támogatás fedezetéül a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatását jelöli ki. Az állam által biztosított
szociális támogatást el kell költeniük. Ajándékkártya is szóba került. 9 házaspárról van szó.
Javasolja, hogy 50.000 Ft/házaspár összegben határozzák meg.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 5 igen 1 nem 1 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

189/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy az 50. és 60. házassági
évfordulójukat ünnepelõ konyári házaspárokat, 50.000
Ft/házaspár összegû ajándékcsomagban részesíti a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
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támogatása terhére, ezzel egyidejûleg a 66/2016. számú
Kt. határozatot visszavonja.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

5. számú különfélék

Tárgy:

Vig Szilárd polgármester: A O&GD Central Kft. vezetõje felajánlotta, hogy szociális
támogatást szoktak néhány intézménynek utalni. Konyár településnek kívánnak támogatást
nyújtani. Iskolásoknak, óvodásoknak és a rászorulóknak csomagot állítatnának össze. A
gyermekeknek édesség csomagot a felnõtteknek pedig élelmiszercsomagot állítanának össze.
A csomagok kiosztásáról a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottság dönt.

A gyermekek számára szánt Mikulás csomaggal kapcsolatban 1.200 -1.300 Ft-os
árajánlatokat kapott.

A felnõttek számára szánt élelmiszercsomagokkal kapcsolatban 1.200-1.600 Ft-os árajánlatot
kapott. A Képviselõ-testületnek arról kell döntenie, hogy milyen értékben készíttetnek
csomagot.

Az idõsek számára készített karácsonyi csomagot december 10 és 20 között kell kiszállítani.
3.000 Ft-ot szabjanak meg csomagonként.

Fehér Károlyné alpolgármester: Más konyári üzletbõl rendeljék az idõseknek szánt csomagot.

Vig Szilárd polgármester: Megkéri a Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottságot, hogy 3.000
Ft/fõ értékben december 10-ig állítsák össze a csomagot. A csomagot az önkormányzat által
termelt terményekkel együtt (burgonya, hagyma, fûszerpaprika) egészítsék ki.

Javasolja, hogy az iskolás és óvodás gyermekek számára a mikulás csomag elkészítését 1.000
Ft/csomag összegben határozzák meg, továbbá a csomagok elkészítésével a konyári diszkont
tulajdonosát bízzák meg. A Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottságot bízzák meg azzal,
hogy az óvodás és iskolás gyermekek részére a Mikulás csomagokat december 5-re
összeállíttassa és kiszállíttassa az önkormányzati dolgozókkal az oktatási intézményekbe.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igennel elfogadta az alábbi határozatot:
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190/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy az iskolás és óvodás gyermekeknek
1.000Ft/csomag értékben vásárolnak Mikulás csomagot a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása terhére.

A Képviselõ-testület megbízza a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottságot a csomagok összeállításával és az
oktatási intézményekbe való kiszállítással.

Határidõ: 2016. december 05.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

191/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a 65 életévüket betöltött konyári lakosok
részére 3.000 Ft/fõ értékben karácsonyi csomagot állítsanak
össze, kiegészítve az Önkormányzat által megtermelt
burgonyával, hagymával fûszerpaprikával a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
terhére.

A Képviselõ-testület megbízza a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottságot a csomagok összeállításával és a
kiszállításával.

Határidõ: 2016. december 12.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Nagy Csaba képviselõ: A gyermekeknek nem tudnak adni valamit?

Nagy Károlyné képviselõ: A mikuláscsomagot kapják.

Fehér Károlyné alpolgármester: A beteg gyermekek számára is szeretnének csomagot
összeállítani. A tavalyi évben elmaradt a beteg gyermekek magajándékozása.

Vig Szilárd polgármester: Megkéri Szabó Attilát, hogy ne zavarja az ülést a terem folyamatos
elhagyásával.

Vig Szilárd polgármester: Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szociális,
Kulturális és Oktatási Bizottságot bízza meg, hogy a fogyatékossággal élõ gyermekek
számára 5.000 Ft/fõ értékben december 12.-e határidõvel csomagot állítson össze.
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Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igennel elfogadta az alábbi határozatot:

192/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a konyári beteg gyermekek részére 5000
Ft/fõ értékben karácsonyi csomagot állítsanak össze a
települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása terhére.

A Képviselõ-testület megbízza a Szociális, Kulturális és
Oktatási Bizottságot a csomagok összeállításával és a
kiszállításával.

Határidõ: 2016. december 12.
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Dr. Gáti Zsuzsa jegyzõ: A mikuláscsomaggal kapcsolatban elmondja, hogy amikor a
Derecskei Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán dolgozott, megszokottá vált, a csoki gyûjtõ
akcióban való részvétel. Megkéri a hivatali dolgozókat, hogy a jövõ hét folyamán két tábla
csokoládét hozzanak be. Az összegyûlt csokikat a Derecskei Járási Hivatalba viszi át,
felajánlja ezt a lehetõséget a képviselõk számára.

Vig Szilárd polgármester: Az erõdtelepítéssel kapcsolatban tájékoztatja a Képviselõ-testületet,
hogy a jövõ hét folyamán beszerzésre kerülnek a nemes nyárfák. A képviselõ-testületnek
döntenie kell az erdész megbízási díjáról. Boros Sándor erdészt bízzák meg, hogy a szakmai
felügyeletet biztosítja az erõdtelepítés során. Az erdész megbízási díját 50.000 Ft+Áfa
összegben határozza meg.

Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

A képviselõ-testület 7 igennel elfogadta az alábbi határozatot:

193/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
Boros Sándor erdészt bízza meg az erdõtelepítés szakmai
felügyeleti munkálataival. A megbízási díjat 50.000
Ft+ÁFA díjban állapítják meg.
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A Képviselõ-testület megbízza Vig Szilárd polgármestert
a megbízási szerzõdés aláírásával és a megbízási díj
átutalásával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Vig Szilárd polgármester: Egyirányú utcával kapcsolatban érkezett hozzá lakossági jelzés.
A legtöbben a Debreceni és Gáborjáni utcákon a gyorsaságra hivatkoztak. Ennek eleget téve a
Képviselõ-testület úgy döntött, hogy 30-as sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki. A O&GD
Central Kft. egyik vezetõje jelezte, hogy tájékoztatták a jármûvezetõket arról, hogy tilos a
Sorompó utcán közlekedniük. A cég azt ígérte, hogy a Vásártér utcát tavasszal szélesíteni
fogják és leaszfaltozzák. A cég vezetõje javasolta, hogy a Vásártér és a Sorompó utcát
egyirányúsítsák. Korábban a Kert utca és a Csillagváros utca egyirányúsításáról is volt szó.
Várja a Képviselõ-testület véleményét az utcák egyirányúsításával kapcsolatban.

Nagy Károlyné képviselõ: Amennyiben egyirányúsítják az utcákat, nem lesz így is keskeny?

Major Imre képviselõ: Az a lényeg, hogy két autónak ne kelljen egymás melle menni.

Erdõháti Béla képviselõ: Ideiglenes idõre helyeznék ki az egyirányú táblákat?

Vig Szilárd polgármester: Állandó jelleggel helyeznék ki.

Nagy Károlyné képviselõ: Kik vannak itt?

Vig Szilárd polgármester: A gázfúrók. A kezdetleges tájékoztatásuk az volt, hogy két napba
kerülnek a munkálatok. De a munkálatok elhúzódtak. Az utakat helyre kell állítaniuk. Az
kérte a cégtõl, hogy a Bátori dûlõnél kerüljék ki a települést. Egyirányú utcákkal kapcsolatban
van-e a képviselõ-testületi tagoknak kérdése?

Fehér Károlyné képviselõ: Útpadkát kellene csinálniuk. Meg kell kérni a céget, hogy
csináljanak útpadkát az általuk használt utcákra.

Vig Szilárd polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot.

Elfogadja a képviselõ-testület a határozati javaslatot?

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

194/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
úgy határozott, hogy a Debreceni és Gáborjáni utcákat
nem kívánja egyirányúsítani.
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Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

Tárgy: 2017. évi Start munkaprogram jóváhagyása

Vig Szilárd polgármester: A Belügyminisztérium november 10-én küldött levelében a 2017.
évi járási start munkaprogramok indításhoz tervezési segédletet adott ki, mely szerint a
képviselõ-testület határozata is szükséges a start munka kérelem benyújtásához. A
programokba elõállított termékeket a felhasználta az önkormányzatuk a fejlõdéshez. A
Belügyminisztérium és a Kormányhivatal ezeket a startmunka programokat ellenõrzi évrõl-
évre. Az ellenõrzések folyamán azt állapították meg, hogy önkormányzatuk mindig próbálja a
munkatervben leadott programot és ütemtervet megvalósítani. a 2017. évben a következõ
startmunka munkaprogramot kívánja folytatni, mezõgazdasági program, helyi sajátosságokra
épülõ közfoglalkoztatás, közúthálózat karbantartása, hosszú távú közfoglalkoztatási program.
A mezõgazdasági programban nem szándékozik 60-70 fõnél több embert foglalkoztatni.
Helyi sajátosságok és a közút programban 15-15 fõ foglalkoztatását tartja célszerûnek. A
hosszabb idõtartamú program esetében 20 fõ foglalkoztatását javasolja. A mezõgazdasági
program 2017. márciusában indul és elõreláthatólag 2018. február végéig tart. Közúthálózat
karbantartása a járda rossz minõsége és tisztántartása a céljuk. További cél a programon belül
új járdaszakaszok építése. A közút program 2017. márciusától 2018. február végéig tart. A
helyi sajátosságra épülõ program 2017. márciusában indul és 2018. február végéig valósulna
meg, a legeredményesebbnek az idei évben a szõnyegszövés és a seprûkötés bizonyult, ezt a
tevékenységet a programon belül tovább kívánják folytatni. A programok tervezése 2017.
január 31-ig folyamatos. A képviselõ-testületnek jóvá kellene hagynia a programok indulását.

Van-e a képviselõ-testület tagjainak kérdése, észrevétele az elõterjesztéssel 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:

195/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata Képviselõ-testülete „a 2017.
évi járási startmunka program jóváhagyásáról” szóló
elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2017. évben a mezõgazdasági program címû járási ráépülõ
program indítását elfogadja és jóváhagyja.
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A képviselõtestület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a
kérelembenyújtására és a kérelem pozitív elbírálása esetén a
program megvalósítására a szükséges beszerzési eljárások
megindításával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

196/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata Képviselõ-testülete „a 2017.
évi járási startmunka program jóváhagyásáról” szóló
elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2017. évben a közúthálózat karbantartása címû járási
ráépülõ program indítását elfogadja és jóváhagyja.

A képviselõtestület felhatalmazza Vig Szilárd polgármestert a
kérelembenyújtására és a kérelem pozitív elbírálása esetén a
program megvalósítására a szükséges beszerzési eljárások
megindításával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester

197/2016. (XI. 24.) számú Kt. határozat

Konyár Község Önkormányzata Képviselõ-testülete „a 2017.
évi járási startmunka program jóváhagyásáról” szóló
elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2017. évben a helyi sajátosságokra épülõ közfoglalkoztatás
címû járási ráépülõ program indítását elfogadja és jóváhagyja.

A képviselõtestület felhatalmazza a Vig Szilárd polgármestert a
kérelembenyújtására és a kérelem pozitív elbírálása esetén a
program megvalósítására a szükséges beszerzési eljárások
megindításával.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Vig Szilárd polgármester
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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

http://www.pdfdesk.com

