
34

DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 361550-309
e-mail: pol&armesterihivatal.demien&~chelIo.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29. napján
megtartott ülésén

Napirend:

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

2. Beszámoló az Onkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

3. Az Onkontányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
előadó: Fodor Géza polgármester

4. Az Onkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve
magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló 25/2007. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. A környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 8/2004. (IV.27.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

6. Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámlahiteléhez kezességvállalás
előadó: Fodor Géza polgármester

7. Egyebek
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Rendelet száma Rendelet tárgya

6/2015.(IV.30.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

‘7/20l5.(IV.30.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.
(11.10.) önkorniányzati rendelet módosításáról

8/20l5.(IV.30.) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott
szervezetek, illetve magánszemélyek részére céljelleggel -

nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű
felhasználásának szabályairól szóló 25/2007. (XII.20.)
önkonnányzati rendelet módosításáról

9/20l5.(IV.30.) A hulladékgazdálkodásról, a közterületek használatáról és
tisztántartásáról

Határozat száma Határozat tárgya

17/2015.(IV.29.) Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámla hitelkeretéhez
készfizető kezesség vállalás

18/2015.(IV.29.) Sportpálya felújításának és kút ~rásának engedélyezése

A jegyzőkönyv 34-től 40-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó teni~ében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza polgármester

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. Napirendi pont

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

Fodor Géza poldrmester

A legutolsó képviselő-testületi ülésünket 2015. március 25-én tartottuk meg. Engedélyeztük a
Demjén Futball Clubnak a Demjén név használatát.
A Demjén községben szolgálatot teljesítő rendőrségi körzeti megbízott részére engedélyeztük
egy ASUS típusú laptop vásárlását. A laptop vásárlása megtörtént, a körzeti megbízottak
használják.
Elfogadtuk az önkonnányzat 2015-2019 közötti gazdasági programját.
Elfogadtuk a civil szervezetek 2014. évi beszámolóját, és a 2015. évi tervezett programjaikat.
A civil szervezetek a 2014 évi támogatásokkal elszámoltak, a 2015. évre megállapított
támogatásokat az igényléseknek megfelelően folyamatosan folyósítjuk.
A közvilágítás korszerűsítésére az EMASZ NYRT ajánlatát fogadtuk el. A szerződés
tervezetet megkaptuk, és aláírás után továbbítjuk részükre.
Engedélyeztük a Vadásztársaságnak a régi húsbolt épületének használatát, olyan feltétellel,
amíg más funkciót nem találunk neki.
Aláírtam a szerződést a játszótéri elemeket gyártó céggel, június 26-ig fogja letelepíteni a
megrendelt játékokat.
Dr. Kovács Pál ügyvéd Úr jelezte, hogy egy szakértőt fognak kijelölni a hivatal tetőtérével
kapcsolatban.

II-III. Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról
Az Onkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

Fodor Géza pol~ármester

Önkormányzatunk elsősorban az alapfeladatok biztonságos ellátására törekedett. Kiemelt
beruházási programunk volt a csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása.
A pályázati munkát, és az ehhez szükséges önerőt biztosítottuk. Szerettünk volna több
pályázaton részt venni, de sajnos olyanok voltak a mutatóink, hogy ez nem volt lehetséges.
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A pénzügyi bizottság a 2014. évről szóló költségvetési beszámolót megtárgyalta.

Berecz Lászlóné képviselő

Ismerteti Pénzügyi Bizottság véleményét a előteijesztésről (ajegyzőkönyvhöz mellékelve).
A Képviselő-testületnek kérdése, hozzászólása nem volt.

Fodor Géza po1~árrnester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(IV.30.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Fodor Géza po1~ármester

Szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.

A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.
(11.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

IV. Napirendi pont

Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve
magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló 25/2007. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosítása

Kiss Sándor címzetes főjeEyző

Két dolog indokolja ennek a rendeletnek a módosítását, az egyik az, hogy igazgatás szervezési
okokból a rendelet már olyan szabályozásokat tartalmazott, amelyek nem állták meg a
helyüket, hiszen körjegyzőségről beszélt, ami már nines, helyette közös önkormányzati
hivatal van. Tehát ilyen szempontból egy formai igazítás történt a rendeletben.
Ami tartalmi változás az az, hogy a korábbi rendelet Úgy szabályozta a támogatások
felhasználásáról szóló beszámolót, hogy egy bizonyos határidőhöz kötötte. Ugy gondoltuk,
hogy miután a képviselő-testület azt a gyakorlatot alakította ki, hogy a beszámoló minden
egyes civil szervezet esetében egyszerre történik a képviselő-testület előtt, ne határozzuk meg
egy korábbi naptári napban az elszámolás határidejét, hanem kössük ehhez a beszámolóhoz.

A Képviselő-testületnek kérdése, hozzászólása nem volt.

Fodor Géza polEármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület egyhangúiag (Öt igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 8/2015.(IV.30.)
rendeletét az Onkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve
magánszemélyek részére céljelleggel - nem szociális eliátásként - juttatott összegek
rendeltetésszerű felhasználásának szabályairól szóló 25/2007. (XII.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

V. Napirendi pont

A környezetvédelemről és a köztisztaságról szóló 8/2004. (IV.27.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata

Kiss Sándor címzetes fője~yző

Egy 12 oldalas rendelet tervezetet juttattunk el a tisztelt képviselő-testülethez. Az
önkormányzat legutoljára 2004-ben foglalkozott ezzel a kérdéssel, azóta rengeteg jogszabály
változás történt, ezért úgy gondoltuk célszerű lesz azt a régi rendeletet hatályon kívül
helyezni, és egy újat alkotni. Természetesen a régi rendeletből azokat a szabályozásokat,
amelyek életszerűek voltak, átemeltük ebbe a rendeletbe.

Fodor Géza pol2ármester

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét a hulladékgazdálkodásról, a közterületek használatáról és
tisztántartásáról.

VI. Napirendi pont

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület folyószámlahiteléhez kezességvállalás

Fodor Géza polgármester

Minden évben visszatérő témáról van szó. Az Eger Vidék Kincsei Egyesület az Eger és
Vidéke Takarékszövetkezetnél vezeti a számláját. Kilenc millió forint hitelkeretet kíván
megnyitni a működtetés biztosítása céljából. A kilenc millió forint szét van osztva azok között
a települések között, akik az egyesületnek tagjai. Demjénre a kezességvállalásból 191.207 Ft
jut, lakosságszám arányosan.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (5 igen) elfogadta, majd az alábbiak szerint
határozott.

17/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és előzetes hozzájárulását adja, hogy az
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Eger Vidék Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú
folyószámla hitelkeretét megújítsa, s arra vonatkozóan
Demjén Község lakosságszám alapján kézfizető
kezességet vállaljon.
Határidő: a folyószámlahitel szerződés megkötésének
határideje
Felelős: Fodor Géza polgármester

VII. Nanirendi pont

Egyéb ügyek, indítványok

Fodor Géza pol~árrnester

Megkeresett a Demjén Futball Club vezetője azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület
engedélyezze a sportpályára egy kút hirását. A vizet a pálya locsolására és a sport öltöző
vízellátására szeretnék használni. A bekért árajánlatban 1 3 ezer forint/méter szerepel
becsövezve.

Gémes Ferenc képviselő

A kerítést mindenképpen meg kell csinálni, akár van focicsapat, akár nines. A sportöltözőt is
meg kell csináltatni, mert vigyáznunk kell az önkormányzati épületek állagára.

Nádasdi János alpol~ármester

Számítani kell rá, hogy 10-12 méter mél~e le kell ásni.

Berecz Lászlóné képviselő

Ez az összeg a vízfogyasztásnál meg fog térülni. Eldöntöttük, hogy legyen focicsapat, akkor
meg kell csinálni a sportöltöző felújítását, és a kerítést is. A sportöltöző tetőcseréje fog a
legtöbbe kerülni.

Fodor Géza pol~ármester

Képviselő-társaim hozzászólásából úgy érzem, hogy támogatják a sportpálya lekerítését,
valamint a sportöltöző felújítását, és a kútfúrást.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (5 igen) elfogadta, majd az alábbiak szerint
határozott.

18/2015.(IV.29.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján
megtárgyalta, és elfogadja a sportpálya elkerítését a
Széchenyi út felől, a sportöltöző tetőszerkezetének
felújítását, valamint egy kút rnrását a sportpályára.
A képviselő-testület felkéri Fodor Géza polgánnestert,
hogy a kútf&áshoz, a meglévő árajánlat mellé, szerezzen
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be még egy árajánlatot, és a kedvezőbb ajánlattevővel
végeztesse el a munkát.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fodor Géza polgármester

Nádasdi János alpolgármester

Az óvoda tetőszerkezetét is meg kell nézetni, mert beázik.

Fodor Géza polEármester

Igen, azt is meg kell nézetni, valamint az óvoda udvarán lévő épületet, amit korábban
raktárnak használtak szintén, mert ott tourinform irodát, valamint műhelyet szeretnénk
kialakítani.

Berecz Lászlóné képviselő

A csatornát is fel kell újítani.

Kovács Istvánné tagóvoda vezető

A szennyvíz elvezetést is meg kell oldani, mert kerül-fordul eldugul.

Nádasdi János alpolgármester

Most ott dolgoznak a közfoglalkoztatottak, renoválják a műhely és tourinform iroda épületét,
és a szennyvíz elvezetésének megoldása is a tervek között szerepel.

Nádasdi János alpolgármester

A Petőfi utcában az árkot ki kell mélyíteni, valamint az átereszeket ki kell takarítani, mert
nem megy le a viz.

Berecz Lászlóné képviselő

Azt hogy most el vannak tömődve az árkok, nagy részben Rácz úrnak köszönhetjük, mert ő
túratta bele a sarat.

Fodor Géza pol2ármester

Elsősorban, akkor Rácz úrral veszem fel a kapcsolatot, és tőle fogok majd markolót és kanalat
kérni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és zárt ülést rendel el.

14.
rock! (‚c&4 -v
Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes fójegyző


