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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 361550-309
e-mail: pol~armesterihivatal.demjen~ehe1lo.bu

JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 8. 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 a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáról
Előadó: Kiss Sándor cimzetes főjegyző
3. Egyebek

Határozat száma

Határozat tárgya

31/2015.(VII.8.)
32/201 5.(VII. 8.)

A Demjéni Fröccs Forrás Kft. részére a Demjén név
használatának engedélyezése
Demjén Község sportfejlesztési koncepciójának elfogadása

33/2015.(VII.8.)

A HEP-beszámoló elfogadásáról és az IT módosításáról

34/2915 (VII. 8.)

Fodor Géza polgármester jutalmazása

35/20l5.(VII.8.)

Az SzMSz módosításának elfogadása

36/201 5.(VlI.8.)

Sörpad garnitúra és szék vásárlásának engedélyezése

A jegyzőkönyv 52-től 58-ig számozott oldalt tartalmaz.

53

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 8-án a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demj éni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza pol~árrnester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával.
Mielőtt a napirendi pontok tárgyalását megkezdjük, kérem jegyzőkönyvbe foglalni a testületi
ülésen kívül sürgősséggel meghozott határozatokat.
31/2015. (“71.9.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Simon Lajos Szabolcs (Demjén, Rózsa Ferenc u. 2/d)
valamint Szabó Péter (Demjén, Rákóczi u. 4.)
kérelmének helyt ad, és engedélyezi kérelmezők
számára, hogy az általuk működtetni kívánt gazdasági
társaság elnevezésében a „Demjén” településnevet az
alábbi formában használják: „Demjéni Fröccs Forrás
KtI”.
A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor cíntzetes
főjegyzőt, hogy a határozatot kérelmezők részére adja ki.
Határidő: 2015. június 9.
32/2015.(VI.22.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
Demjén
község
sportfejlesztési
koncepcióját és a határozat melléklete szerint elfogadta.
I.

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

Fodor Géza polgármester
Legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön 2015. május 27-én elfogadtuk a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2014. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.
Az erről szóló határozatot megküldtük a Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályának.
Megbíztuk Kiszelovics Ildikót Demjén község fóépítészi feladatainak ellátásával.
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Elfogadtuk, hogy az orvosi rendelő és a sportöltöző felújítására pályázatot nyújtunk be.
Engedélyeztük a sportpályán egy kút i~irását.
Elfogadtuk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kötött társulási
megállapodás módosítását, valamint az Ovoda Fenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítását.

II.

Napirend
Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáról

Kiss Sándor címzetes Fó jegyző
Mint az közismert, az esélyegyenlőség előmozditásáról szóló törvény Írta elő az
önkormányzatoknak, hogy esélyegyenlőségi tervet kell készíteniük. Az önkormányzatunk
esélyegyenlőségi terve 2013. nyarán készült el, a képviselő testület június 26-án fogadta el
20/2013.(VI.26.) határozatával. A jogszabály rendelkezése alapján európai uniós
pályázatokon csak azok az önkormányzatok indulhatnak, melyek rendelkeznek
esélyegyenlőségi tervvel. Ezt Kerecsend és Denijén is időben elkészítette, de kétévente a
tervet felül kell vizsgálni. Meg kell vizsgálni, hogy a tervben szereplő intézkedések minként
valósultak meg, illetve szükség esetén módosítani kell az intézkedéseket, illetve az
esélyegyenlőségi terv egészét. Jelen beszámoló erre tesz kísérletet, megpróbáltam
összefoglalni azokat a fZS intézkedéseket, melyek a 2013-as helyzetelemzés óta történtek a
településen. Megjegyzem, hogy ez a terv 80-90 oldalas nagyon részletes dokumentum.
Az I. fejezetben azokat a szempontokat kívántam kiemelni, melyek tekintetében a két évvel
ezelőtti helyzetelemzés óta ténylegesen érzékelhető változás történt.
A II. fejezetben szerepelnek mindazok a problémák, melyeket azonosítottunk 2013-ban az
esélyegyenlőségi terv elkészítésekor, és amelyek jelentős részben tovább élnek napjainkban
is.
Osszességében azt kell mondanom, hogy bár sikerült elérni érdemi eredményeket, ezek
azonban csak kevés esetben véglegesek, több esetben csak átmenetiek, a problémák jelentős
része továbbra is fennáll. A problémákat, illetve azokat a szempontokat, amiket az intézkedési
tervben meghatároztunk, az intézkedési terv táblázati része összesíti. Az tűnt a
legcélravezetőbbnek, hogy az intézkedési tervet egy az egyben beemeljem a beszámolóba és
ezen keresztül próbáljam bemutatni, hogy melyek azok az intézkedések, melyek terén sikerült
már előre lépnünk. Ebben a táblázatban mutatom be azt is, hogy melyek azok, amelyeknél
módosításokat javaslok.
A módosítási javaslat a beszámoló végén szerepel. Itt összegzi a beszámoló azt, hogy mik a
főbb megállapítások az elmúlt két év esélyegyenlőségi tevékenységével kapcsolatban. A
határozati javaslatban pedig az intézkedési terv táblázat elemeire való utalással fogahnaztam
meg, hogy melyek azok a módosítási javaslatok, melyeket ajánlok a képviselő-testület
figyelmébe.
Berecz Lászlóné képviselő
Egyetértek a határidő módosítással, javaslom a határozati javaslat elfogadását.
Fodor Géza pol~ármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag
alábbiak szerint határozott.

(

5 igen szavazat

)

elfogadta, majd az

33/2015SV11.8.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program
2013.07.01
2015.06.30. közötti végrehajtásáról szóló
beszámolót, és megállapította, hogy a HEP intézkedési
tervében
meghatározott
feladatok
továbbra
is
szükségesek az esélyegyenlőségi célok megvalósításának
érdekében.
A
Képviselő-testület
az
intézkedési
tervben
meghatározott alábbi intézkedések megvalósítási
határidejét 2018.06.30-ára módosítja:
I. célcsoport. 1. és 3. intézkedés
II. célcsoport. 1., és 4. intézkedés
III. célcsoport 2., 3. ás 4.intézkedés
IV. célcsoport 1. intézkedés
V. célcsoportl 1. intézkedés
—

III.

Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Berecz Lászlóné képviselő,

pénzüEyi

bizottsá~ elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2014. október 12-i önkorn~ányzati választásokon Demjén községben a választópolgárok
Fodor Gézát választották meg a település polgárniesterének. Fodor Géza polgármester a
választások előtt tett nyilatkozata alapján
feladatait társadalmi megbízatásban látja el,
hasonlóan a korábbi önkormányzati ciklushoz, melynek során szintén társadalmi megbízatású
polgármesterként tevékenykedett.
Fodor Géza 2014. évi megválasztása óta megkezdődött a település gyógyhellyé nyilvánítási
folyamata, melyhez sikerült több mint 50 %-ban külső forrásokat bevonni, bővítésre került a
karácsonyi díszkivilágítás, elkészült a temetői urnafal, megvalósult a játszótér bővítése és a
köré épített kerítés, előrehaladt a közvilágítás korszerűsítése, elkészült a sportpályára tervezett
kút, elkészült és benyújtásra került az orvosi rendelő és a sportöltöző felújítására vonatkozó
pályázat. Mindeközben az Önkormányzat megőrizte pénzügyi egyensúlyát.
Az Onkormányzat fentebb felsorolt eredményeiben meghatározó szerepe volt Fodor Géza
polgármesternek, aki társadalmi megbízatású polgármesteri munkaidején túl jelentős
többletmunkát végez a település érdekében’
A fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Onkormányzat 2015. évi
költségvetésében jóváhagyott jutalom előirányzat terhére bruttó 369.000 Ft jutalmat állapítson
meg Fodor Géza polgármester számára’
—

—

A képviselők a javaslatot támogatták, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, egyhangú
szavazással (4 igen, a polgármester a szavazásban nem vett részt) az alábbi határozatot
fogadták el.
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34/2015SV11.8.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Berecz Lászlóné, a Pénzügyi Bizottság elnökének
javaslata alapján Fodor Géza polgármesternek a 2014.
október 12 —2015. június 30. között végzett eredményes
munkája elisrneréséül bruttó 369.000 Ft jutalmat állapít
meg.
A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor cínizetes
tZ5jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről és kiRzetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 2015. július 15.
Kiss Sándor címzetes főieEyző
Szeretném ismertetni Fodor Géza polgármester Úr levelét, melyben javaslatot tesz a
képviselő-testületnek arra, hogy élve a törvényben biztosított lehetőséggel az SzMSz
módosításával, változtassa meg a polgármesteri tisztség betöltésének módját:
Mint ismeretes, a polgármesteri tisztséget Demjén községben hagyományosan társadalmi
megbízatásban töltötték be a település megválasztott polgármesterei. Az elmúlt ciklusban én is
ilyen módon láttam cl a polgármesteri feladatokat, és a 2014. évi választások során is
társadalmi megbízatású polgármesterként kerültem megválasztásra.
Tekintettcl arra, hogy az elmúlt időszakban a polgármesteri feladatok Jelentősen
megszaporodtak, és a gyakorlat szerint minden nap, gyakorta hétvégén is adódik olyan
feladat, amit cl kell látnom e tisztségemből fakadóan a társadalmi megbízatás keretei nem
elegendőek az eredményes munkavégzéshez.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201]. évi CLXXXIX. törvény 64. ~ (2)
bekezdésében foglaltak szerint „A polgármesteri tisztség betöltésének módját a képviselő
testület a megbízatás időta,iamán belül egy esetben a polgármester egyetértésével, a
szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja
A fentiekre tekintettel kezdeményezem, hogy a Képviselő-testület
élve a törvényben
biztosított lehetőséggel
vizsgálja meg a polgánnesteri tisztség betöltési módja
módosításának lehetőségét.
“.

—

-

Berecz Lászlóné képviselő
Egyetértek a kezdeményezéssel, hiszen nih~dannyiunk számára tudott, hogy a polgármesteri
feladatok jelentősen megnövekedtek, és a polgármester Űr, a társadahti megbízatású
polgármesterektől elvárható munkaidőt meghaladóan látja el teendőit.
A képviselők a javaslatot támogatták, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, egyhangú
szavazással ( 5 igen) az alábbi határozatot fogadták cl.
35/2015.(VII.8.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Kiss Sándor címzetes főjegyzőt, hogy Demjén
Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítására vonatkozó javaslatot a
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polgármesteri tisztség főállásban történő betöltésére
vonatkozóan készítse el, és terjessze azt a képviselő
testület következő ülése elé.
Határidő: 2015. augusztus 15.
Nádasdi János alpol~árrnester
Javaslom, hogy a játszótérre készítsünk el egy kerékpár tárolót, továbbá a lássuk el egy
térfigyelő karnerával.
Fodor Géza pol~ármester
A kerékpár tároló készítését meg fogjuk oldani, a térf~gyelő kamerával kapcsolatban
felveszem a kapcsolatot az illetékesekkel.
Rézműves Róbert RNÖ
Több UPC doboznak hiányzik a borítása, vagy félre van csúszva, szólni kell a szolgáltatónak,
hogy intézkedjen ez ügyben.
Fodor Géza pol~ármester
Már többször jeleztük a UPC felé ezeket a hiányosságokat.
Gémes Ferenc képviselő
A mellékutcákat ebben az évben kátyúzni kellene, mert nagyon sok helyen rossz az útburkolat
minősége.
Fodor Géza pol~ármester
Én úgy gondolom, várni kell ezzel, hátha jelenik meg pályázat.
Gémes Ferenc képviselő
Akár jelenik meg pályázat, akár nem, mindenképpen rendbe kell tenni a mellék utakat.
Szlávik Flórián képviselő

A tanösvény mentén meg kell erősíteni a korlátokat, nehogy baleset történjen e miatt.
Berecz Lászlóné képviselő
Az önkormányzatnak nyitni kell egy Facebook oldalt.
Fodor Géza pol~ármester

Mindkét ügyben intézkedni fogok.
Nádasdi János alnolúrmester

Az OBI áruházban kedvezményesen lehet sörpad gamitúrát vásárolni, javaslom, szerezzu
be most vagy 10 darabot, mert a rendezvényeken mindig szükség van rá, és nem kell akkor
kölcsön kémünk.
Szlávik Flórián képviselő
Támogatom a javaslatot, sőt szeretném atmyival kiegészíteni, bogy a művelődési házban lévő
székekhez is vásároljunk 20 darabot.
Fodor Géza polúrmester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag
alábbiak szerint határozott.

(

5 igen szavazat

)

elfogadta, majd az

36/2015.(VH.8.) önkormányzati határozat
A
képviselő-testület
az
előterjesztés
alapján
megtárgyalta, és engedélyezi 10 db sörpad garnitúra, és
20 db. szék beszerzését.
A képviselő-testület felkéri Fodor Géza polgármester
urat, hogy az engedélyezett termékeket rendelje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt a képviselő-testületi
ülésen, és az ülést bezárja.

k.m.f.

Fodor Géza
polgármester

ss Sándor
címzetes fójegyző

