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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 361550-309
e-mail: po12armesterihivata1.demjen(~i)che1lo.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkonnányzata Képviselő-testületének 2015. március 25. napján
megtartott ülésén

Napirend:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

2. Az Onkorrnányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának elfogadása
előadó: Fodor Géza polgármester

3. A civil szervezetek beszámolója a 2014. évben végzett munkáról; 2015. évi
támogatások megállapítása
előadó: civil szervezetek vezetői, Fodor Géza polgármester

4. A települési közvilágítási hálózat korszerűsítésére és bővítésére beérkezett árajánlatok
elbírálása
előadó: Fodor Géza polgármester

5. Egyebek

Határozat száma Határozat tárgya

10/2015.(III.25.) A DEMJÉN FUTBALL CLUB részére a Demjén név
használatának engedélyezése

1 1/2015.(III.25.) A Demjén községben szolgálatot teljesítő rendőrségi körzeti
megbízott részére 1 db ASUS X55ICA-SX1O5D típusú laptop
vásárlásának engedélyezése

12/201 5.(III.25.) Az Önkormányzat 2015-2019 között gazdasági programjának
elfogadása

l3/2015.(III.25.) A demjéni civil szervezetek 2014. évi beszámolójának és a
2015. évi tervezett programjaii~ak elfogadása

14/201 5.(III.25.) A közvilágítás korszerűsítésére az EMASZ NYRT.
ajánlatának elfogadása

1 5/201 5.(III.25.) A volt húsbolt épület használatának engedélyezése a
Vadászati Jogközösség részére

16/2015.(III.25.) A 2015. május 1-ei majális megrendezéséről

A jegyzőkönyv 23-tól 32-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza pol~ármester

Köszönti a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával.

I. Napirend

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejü
határozatok végrehajtásáról

Fodor Géza po1~ármester

A legutóbbi képviselő-testületi ülést február 11 -én tartottuk meg.
Az óvodai és szociális étkeztetés kiszállításával az Agria Food Kit bíztuk meg. Tudomásom
szerint a kiszállított étel minőségével meg vannak elégedve, és most már a mennyiséggel is,
mert a kezdetekben a mennyiség nem felelt meg.
Árajánlatot kértem járda és útépítésre vonatkozóan. A járdát a Kossuth térre szeretnénk, az
útépítés pedig a temető útra vonatkozik. A temetőnél a most meglévő úton felmennének a
gépjárművek, a másik oldalon pedig lemennének Mogyorósiék felé. Ezt az útszakaszt csak
zúzalékkal gondoltuk megszórni.
Hangosításra is kértem árajánlatokat’ Egy érkezett meg. A TPC nem küldött árajánlatot,
hanem azt javasolta, hogy a Leader csoporttal vegyem fel a kapcsolatot ez ügyben. En
megkerestem őket, nem zárkóztak el a kérésem elől, de konkrétumot még nem tudnak
mondani, mert nem tudják mennyi pénzzel fognak gazdálkodni.
Elkészítettük a játszótér köré a kerítés elemeket, még nem kerültek küielyezésre, mert
nincsenek lefestve. A festésükre is kértem árajánlatot, egy érkezett meg ez 7 ezer forint plusz
áfa elemenként.

Kiss Sándor címzetes f~je~yző

A napirendek megkezdése előtt szeretném tájékoztatni a tisztelt testületet, hogy a DEMJÉN
FUTBALL CLUB egyesület kérte a képviselő-testület engedélyét a „Demjén” településnév
használatához. Ehhez a sűrgősséggel hozzájárult. Kérem a döntés jegyzőkönyvbe foglalását.

Fodor Géza rol~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (négy igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.



25

10/2015. (111.25.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő -testülete
a DEMJEN FUTBALL CLUB egyesület számára
engedélyezi, hogy a „Demjén” településnevet az
egyesület megnevezésében használja’

A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor címzetes
fZíjegyzőt, hogy a határozatot az egyesület
megalakításában közreműködő Dr. Joó Csaba ügyvéd
részére adja ki.

Határidő: 2015. március 26.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Kiss Sándor címzetes fóje~vző

A képviselő-testület 2014. december 3-án megtartott képviselő-testületi ülésén engedélyezte
egy laptop vagy számítógép beszerzését 120 ezer forint értékben a rendőrségi körzeti
megbízottak számára.
A beszerzés megtörtént, de a rendőrség részéről felmerült egy olyan kérés, hogy a kiadott
határozat tartalmazza a beszerzett eszköz típusának megnevezését.
Kérem a határozat ilyen tartalmú módosítását.

Fodor Géza i,ol~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

11/2015. (111.25.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a település közbiztonsági
helyzetének javítása, a rendőrség munkájának segítése
érdekében a Demjén községben szolgálatot teljesítő
rendőrségi körzeti megbízott részére ajándékba ad 1 db
ASUS X551CA-SX1O5D típusú laptopot.

A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza
polgármestert, hogy az ajándékozási szerződés az
illetékes rendőri szerv képviselőjével aláírja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Fodor Géza polgármester

II. Napirend

Az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának elfogadása
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Fodor Géza polgármester

A kiküldött anyaghoz am~yi kiegészítésem van, hogy testületi ülés előtt elhangzott a falu
hangosítás kérdése, és képviselő társaim úgy gondolják, ezt, valamint a ravatalozó felújítását
is be kell építeni a tervbe.
Van-e még valakinek javaslata, mivel bővítsük ki a gazdasági programunkat?
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

12/2015.(III.25.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
az Onkormányzat 2015-2019 között gazdasági
programját, és elfogadja azt.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a 2015-2019. ciklus végéig

III. Napirend

A civil szervezetek beszámolója a 2014. évben végzett munkáról; 2015. évi
támogatások megállapítása

Fodor Géza polEármester

Felkérem a civil szervezetek képviselőit, ismertessék a 2014. évben végzett m~unkájukat,
valamint a 2015. évi tervezett programjaikat.

SemperEerné Lassú Erika E~vütt Demjénért Alapítvány

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező, az Együtt Demjénért Alapítvány beszámolóját a
2014. évi tevékenységekről, valamint a 2015. évre tervezett programokról.

Takács Miklósné Demjéni N’~díjas Klub

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező, a Demjéni Nyugdíjas Klub 2014. évi
beszámolóját, valamint a 2015. évi tervezett programokat.

Takács Miklósné Demjéni Nefelejcs Ha2yományőrző Asszonykórus

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező, a Demjéni Nefelejcs Hagyományőrző
Asszonykórus 2014. évi beszámolóját, valamint a 2015. évi tervezett programokat.

Izer Istvánné Demjéni Hímző Szakkör

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező, a Demjéni Hímző Szakkör 2014. évi
beszámolóját, valamint a 2015. évi tervezett programokat.
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Fodor Géza pol~árrnester

Köszönöm a Hímző Szakkör beszámolóját, és szeretném megkérni őket egy kézimunka
kiállításra az augusztusban megrendezésre kerülő falunapon.

Szlávik Flóriánné DETTUBE

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező, a Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és
Borbarát Egyesület 2014. évi beszámolóját, és 2015 évi tervezett programját.

Gémes Ferenc Demjéni Va~ányok Férfíkórus

Ismerteti a jegyzőkönyv meflékletét képező, a Demjéni Vagányok Férfikórus 2014 évi
beszámolóját, és 2015. évi tervezett programját.

Halmi István Demjéni Pol~árőr Egyesület

Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező beszámolóját.

Fodor Géza polúnnester

Megköszönöm a civil szervezetek vezetőinek a beszámolót és a 2015. évi tervezett programok
ismertetését.
A civil szervezetek többsége annyi támogatást kér, mint a tavalyi évben, hárman viszont azt
jelezték, hogy több támogatásra lenne szükségük.
Az önkormányzat költségvetésébe 1.920 ezer forint támogatás van betervezve a civil
szervezetek támogatására. Javaslom képviselő társaimnak, bogy a beszámolókat fogadjuk el,
és a költségvetésbe betervezett támogatásokat biztosítsuk a szervezetek számára.

Szavazásra bocsátja az előteresztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

13/2015.(III.25j önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a demjéni civil szervezetek:

. Együtt Demjénért Alapítvány

. Demjéni Nyugdíjas Klub

. Demjéni Nefelejes Hagyományőrző
Asszonykórus

. Demjéni Hímző Szakkör

. Demjéni Turisztikai, Természetvédehni és
Borbarát Egyesület

. Demjéni Vagányok Férfikórus

. Demjéni Polgárőr Egyesület
2014. évi beszámolóját, valani~nt a 2015. évi tervezett
programjukat, és elfogadja azokat.
A Képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi
programjaik megvalósítására az Onkormányzat 2015. évi
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költségvetésébe betervezett 1.920 ezer forint támogatást
biztosítja a költségvetésben meghatározott felosztás
szerint. A támogatás folyósításának feltétele a támogatási
szerződések megkötése.
Határidő: a támogatási szerződések aláírását követő
10. nap, legkésőbb 2015. december 31.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

IV. Napirend

A települési közvilágítási hálózat korszerűsítésére és bővítésére beérkezett
árajánlatok elbírálása

Fodor Géza pol2ármester

A települési közvilágítási hálózat korszerűsítésére és bővítésére két árajánlat érkezett be. Az
első árajánlatot az EMASZ NYRT-től kaptuk, a második árajánlatot pedig a MEZEI-VILL
KFT-től.
A pályázati kiírás úgy szólt, hogy a Rózsa, Petőf~ és Széchenyi útról 54 db hagyományos
világító test leszedése és korszerű, ledes világítótestre cserélése. A leszedett világítótestekből
25 db elhelyezése a Felsőrét utcáiba, 29 db pedig az ó falu mellékutcáiba.
Ezekkel a feltételekkel az EMÁSZ NYRT. 5.692.140,-Ft-os árajánlatot adott, a MEZEI-VILL
KFT pedig 5.712.401,-Ft-at.
Részletüzetésre az EMASZ NYRT adott árajánlatot 48 hónapra, havi 147.117,-Ft. összegben.

Gémes Ferenc képviselő

Javaslom, az ÉMÁSZ NYRT. árajánlatát fogadjuk el.

Fodor Géza pol~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

14/2015.(III.25.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a közvilágítás korszerűsítésére beérkezett ajánlatokat, és
az EMASZ NYRT 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.
árajánlatát fogadja el.
A képviselő-testület engedélyezi Fodor Géza
polgármester úrnak, hogy a vállalkozási szerződést
megkösse az EMASZ NYRT-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

V. E~yé1, ü~vek

Fodor Géza pol~ármester
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A Vadászati Jogközösség kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, hogy a régi húsbolt
épületének használatát engedélyezze részükre.

Berecz Lászlóné képviselő

Én látom Kácsor Józsefet, hogy elég sok az adminisztrációs munkája, tehát a kérés indokolt.
Olyan feltétellel szerintem odaadhatjuk a helyiséget, hogy addig használhatják, amíg más
célra nem akarjuk hasznosítani.

Fodor Géza polgármester

Én szeretnék minden önkormányzati helyiségnek olyan funkciót találni, ami a település javát
szolgálná.

Nádasdi János alpolgármester

Addig, amíg nem találunk funkciót a helyiségnek, adjuk oda nekik.

Fodor Géza yol~ármester

Felmerült már, hogy a Tűzoltószertárból a műhelyet áthoznánk az óvoda udvarába, és ott
valami mást üzemeltetnénk.
Minden esetre a villamos energia fogyasztást külön kell választani.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

15/2015.(III.25.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a volt húsbolt épületének átadását a Vadászati
Jogközösség részére, és úgy határozott, hogy engedélyezi
a helyiség használatát a Jogközösség számára addig,
amíg az Onkorrnányzat más célra nem kívánja azt
hasznosítani.
Az elfogyasztott villamos-energia árát a Vadászati
Jogközösség köteles megfizetni az önkormányzat
részére.
A képviselő-testület felkéri Kiss Sándor címzetes
főjegyzőt, hogy a döntésről értesítse a Vadászati
Jogközösséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Fodor Géza polgármester

Képvisek5-társairnnak van-e még egyéb ügyekben hozzászólása?
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Gémes Ferenc képviselő

Elég régóta húzódó ügy a Szegfű utcán közlekedés problémája. Én tegnap megnéztem a
területet. Ki lehetne szedni az kanyar oldalából a földet ezáltal megnagyobbítva az út ívét,
hogy fel lehessen kanyarodni. A víz felvezetésétől úgy hallottam, hogy már elállt Veres
Andrásné. Javaslom egy helyszíni szemle megtartását.

Á képviselő-testület egyetért a helyszíni szemle megtartásával.

Berecz Lászlóné képviselő

A terveinkben szerepel, hogy a játszótérhez padokat fogunk kihelyezni. Legalább két padra
van szükség és minél előbb.
Az Eresztvény úttal kapcsolatban Rácz úr kíván-e tenni valamit, mert ez a helyzet
katasztrofális.

Kiss Sándor címzetes fője~yző

Rácz úrral egyeztettem ez ügyben, és március 19-érc azt ígérte, elkészül a rácsatlakozó
betonos útszakasz. A határidő lejárta előtti napokban felhívott, és tájékoztatott, hogy az utat
terveztetni és engedélyeztetni kell, amiatt mintegy másfél, két hónapos késéssel kerülhet sor a
kivitelezésre. Rácz Úr a terveztetést elindítja. Kis türelmet kér a megvalósításig.

Nádasdi János alpolgármester

Egyetértek azzal, hogy ezt a másfél hónapot adjuk meg neki, de legalább az eddig kihordott
tön~eléket, sarat hordja cl.

Berecz Lászlóné képviselő

Az árkok is tele vannak iszappal, mert az útról az árokba túrta a sarat.

Rézműves Róbert RNÖ

A UPC aknának a tetejét is beszakították a nagy gépekkel. Azt is helyre kell állítani.

Fodor Géza pol~ármester

A UPC-nek már felhívtuk a figyelmét rá.

Nádasdi János alpol~ármester

A gazdasági programban szerepel három buszmegálló és váróhelyiség kiépítése, ezt hová
gondoltátok?

Fodor Géza pol~ármester
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A Felsőrétre buszmegállót szeretnénk kiépíteni, a Kerecsend felőli faluvégére egy buszvárót
akarunk telepíteni. Ezeket elsősorban pályázatból szeretnénk megvalósítani.
A játszótér bővítésére megjöttek az árajánlatok, kérdezem képviselő társaimat, mit tegyünk?
Megvalósítsuk saját erőből Vagy várjUnk pályázatra?

Gémes Ferenc képviselő

A Kerecsend felőli faluvégére először öblöt is kell kiépíteni a buszvárónak.

Berecz Lászlóné képviselő

A játszóteret niindképpen bővíteni kell, szerintem most saját erőből, de ha nyílik pályázati
lehetőség, akkor azt sem szabad kihagyni.

A képviselő-testület egyetért a javaslattal, hogy a játszó tér bővítését saját erőből valósítsák
meg, a későbbiekben afejlesztést pedig pályázati úton, ha lehetőség nyílik rá.

Fodor Géza polgármester

A civil szervezetek 2015. évi programjában szerepel a majálison való részvétel’ Az előző
évekhez hasonlóan támogathatjuk ebben az évben is őket a majálison való részvételért?

Gémes Ferenc képviselő

Szerintem úgy, mint az előző években, nem csak a civil szervezeteket, hanem a falu
lakosságát is támogassuk a hús megvásárlásával.

Fodor Géza polgármester

Javaslom a 15 dkg húst fejenként.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (négy igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

16/2015.(III.25.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a 2015. május 1-ei rendezvény keretében megtartandó
fózőverseny támogatásának kérdését, és úgy határozott,
hogy a 2015. május l-jén megtartandó majálison minden
résztvevő csapat és civil szervezet részére 15 dkg húst
biztosít személyenként’
Határidő: 2015.05.01.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polgánnester
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Szeretném megkérni a tagóvoda vezetőt, bogy egy kis játékos vetélkedővel készüljenek a
majálisra.

Sernper2erné Lassú Erika E~yütt Demjénért Alapítvány

M alapítványnak a vőfélytalálkozó miatt cl kell halasztania a minden hónap utolsó napján
tartott kézműves foglalkozását. Ugy döntöttünk, hogy május 1-jén fogjuk megtartani azt a
inajális keretében.

Berecz Lászlóné képviselő

A jövő héten lesz egy megbeszélés a 02/10 helyrajzi számú osztatlan közös földterülettel
kapcsolatban. A polgármester úr tud valami közelebbit mondani, miről van szó?

Fodor Géza polgármester

Ma délelőtt felhívtam a település rendezőt, dr. Veres Zoltán urat, és megkérdeztem a
véleményét, bogy mit lehet kezdeni azzal a területtel. Jelen formában zöld területté van
nyilvánítva, beépítésre nem alkalmas. A település rendező nem javasolja a jelenlegi jogállást
megváltoztatni.

Rézműves Róbert RNÖ

A 02/10 helyrajzi számú területet vissza kellene alakítani legelővé, mert az a bozót, ami most
van rajta, nagyon csúnya látvány.
A közvilágítással kapcsolatban azt szeretném elmondani, bogy az ó faluban minden utca
végére kell tenni egy lámpatestet.
A telkekkel kapcsolatban pedig annyit szeretnék mondani, hogy a Kenderföldön fel kell
szólítani a tulajdonosokat, hogy vágják le a füvet.

Fodor Géza pol~ármester

Ettől az évtől nagyobb hangsúlyt fogunk helyezni az ilyen területekre, mert elindítottuk a
gyógyhellyé minősítés folyamatát, és úgy gondolom, el fogják várni tőlünk, hogy a
környezetünkre még jobban oda5gyeljünk.

Rézműves Róbert RNÖ

A közösségi ház udvarán nagyon rossz a burkolat. Mt már csak pályázat útján tudjuk
felújítani.

Berecz Lászlóné képviselő

Úgy hallottam Gémes képviselő úrtól, hogy Kerecsenden Békési Gyula kőfaragónál meg van
a turul madár, ha így van, hozzuk már cl, és helyezzük vissza a helyére.

Fodor Géza poWármester



ülésen, és zárt ülést rendel el.

~ Ccec~

Fodor Géza
polgármester
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Kiss Sánmor

címzetes főjegyző

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önicormányzati

k.m.f.


