DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309
e-mail: pol2armesterihivatal.demjenúi2chello.hu

JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28. 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 közbiztonság helyzetéről Demjénben
Előadó: rendőrségi körzeti megbízott
Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya
3. Tájékoztató a Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Ovodaf’enntartó Társulás
működésének tapasztalatairól
előadó: Sári László polgármester, a Társulási Tanács elnöke
4. Beszámoló a Berekerdő Ovoda 2014/2015. nevelési évben végzett munkájáról és az Új
nevelési év terveiről
előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető
5. Egyéb ügyek, indítványok
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Határozat száma

Határozat tárgya

61/201 5.(X.28.)

Demjén Község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadása
Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát
Ovodafenntartó
Társulás működésének tapasztalatairól szóló beszámoló
elfogadása
A Berekerdő Óvoda 2014/2015. nevelési évben végzett
munkájáról és az Új nevelési év terveiről szóló beszámoló
elfogadása
Nyitott csapadékvíz-elvezető árok Bern utcában történő
elhelyezésének biztosítása érdekében szolgalmi jog
bejegyzésének elfogadása
A demjéni 0290/1 helyrajzi számú külterületi ingatlan
megvásárlásának elfogadása
Rézkál-Konstrukt KR 3396 Kerecsend, Széchenyi u. 4.
megbízása a Szabadság és Táncsics utcai kereszteződésben
található áteresz javításával
A Madur Szaniter KIt. 3325 Noszvaj, Dózsa György út 21.
megbízása a polgármesteri hivatal Itités korszerűsítésével
A D-Tér KR Eger, Dobó tér 9. pályázatának támogatása a
templom felújítására beadott tervezési pályázatok közül
Falmászó ösvény kiépítésének elfogadása

62/201 5.(X.28.)

63/2015.(X.28.)

64/201 5.(X.28.)

65/2015.(X.28.)
66/2015.(X.28.)

67/2015.(X.28.)
68/2015.(X.28.)
69/201 5.(X.28.)

A jegyzőkönyv 94-tól 106-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó tennében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza pol~ármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, azzal a módosítással,
hogy a beszámolókat tárgyalják meg először.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok felcserélésével és megtárgyalásával.
II.

Napirendi pont
Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Demjénben

Kádas István r. alezredes
Kiegészítésként annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak Egerben csökkent a
bűncselekmények száma, hanem jelentősen visszaesett Demjénben is, az elmúlt öt év legjobb
eredménye a tavalyi. Osszesen csak 15 esetben történt bűncselekmény, és ezen események 99
a fürdőhöz köthető. Nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy a körzeti megbízott helyben
lakik, és bizalommal lehet hozzáforduh-ii. Szeretném megköszönni a polgárőrség munkáját is,
mert nagymértékben hozzájárulnak abhoz, hogy ilyen sikeresek vagyunk.
En Úgy gondolom, Demjén közbiztonságával minden rendben van, a körzeti megbízottal meg
vagyok elégedve.
Javaslom, a beszámoló elfogadását.
Halmi István Demjéni Polgárőr EEyesület
Éves szinten 1862 óra szolgálatot teljesítettünk, helyettesítettük a körzeti megbízottat, amikor
oda volt kutyás kiképzésen. A településen megtartott rendezvényeket a polgárőrség
biztosította.
Itt szeretném megköszönni az önkormányzat támogatását. Egy olyan dolog van, amit már
évek óta hangoztatok, hogy a településen nem mindenhol lehet hallani a hangosbemondót,
ezért már régen is felajánlottam, de most is felajánlom, hogy az új polgárőr autóra szereljen
Fel az önkormányzat hangosító berendezést.
Mindenki előtt ismeretes, hogy ebben az évben eltulajdonítottak egy pár darab kerékpárt a
településről, ezért azt kezdeményezzük, hogy a kerékpár tulajdonosok számára önkéntes
alapon, kialakítanánk egy nyilvántartási és azonosító rendszert. Ezzel ugyan abban nem
akadályozzuk meg az elkövetőket, hogy ellopják a kerékpárt, de a későbbiekben be lehetne
azt azonosítani, ha előkerülne.
Fodor Géza polgármester
A hangosítást másképpen szeretnénk megoldani.
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Kádas István r. alezredes
Szeretném megköszönni az Önkormányzatnak, hogy benzin utalvánnyal segíti a KMB-s
munkáját.
Fodor Géza pol~ármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (négy igen) az alábbi határozatot
fogadta cl:
61/2015.(X.283 önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a Demjén község közrend-közbiztonsági helyzetéről
szóló beszámolót, és elfogadja azt.
III.

Napirendi pont
Tájékoztató a Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszó lát Óvodafemttartó Társulás
működésének tapasztalatairól

Szláv//c Flórián képviselő megérkezik a képviselő-testületi ülésre.
Sári László Társulási Tanács Elnöke
Egy kicsit visszamennék a történelemben: 2007 óta már többször tárgyalta ezt a témakört
gondolom Demjén Község Önkormányzata is. Akkor még működött az Egri Kistérség
Többcélú Társulása. A kistérség önkormányzatai akkor célul tűzték ki a hatékonyabb feladat
ellátást, lehetőség szerint minél optimálisabb forrás felhasználás mellett, így ez érintette a
közoktatási feladatok ellátását is. 2007-ben Gémes Ferenc akkori polgármester úr
gondolatában merült Fel annak a lehetősége, hogy Kerecsend és Demjén ezt az önkormányzati
alapfeladatot együtt oldják meg.
Demjénen kívül még két település csatlakozott, és 2007 augusztusától már Kerecsend
Demjén-Egerszalók-Egerszólát Ovodafernitartó Társulásról beszélhetünk.
Nyolc éve működik a társulás, és bátran merem mondani, hogy igen hatékonyan. Láthatjuk
azt, hogy nagyon sok nyertes pályázat került a településekre.
Annak idején Úgy gondoltuk, hogy maga a mikrotársulás működtetése egyszerűbbé válhat, ha
társulási tanácsot hozunk létre, mert bizonyos hatáskörök esetében nem célszerű négy
település önkormányzatát ö sszerángatni.
Szám szerint 24 pályázatunk volt, ami a társulásban dolgozók munkáját dicséri. Nem lehet
tudni, mit hoz a jövő, de biztos vagyok benne, hogy Demjén és Kerecsend vonatkozásában ez
a társulás továbbra is hatékonyan fog működni.
Annak idején úgy döntöttünk, hogy a tagönkonnányzatok polgármesterei vesznek részt a
társulási tanács működésében, illetve az önkormányzatok képviselő-testülete egy-egy
képviselőt delegálhatott, és ott ahol működik nemzetiségi önkormányzat, onnan is egy-egy főt
delegálhattak a tanácsba.
A szakmai dolgokról most nem szeretnék szólni, hiszen a soron következő beszámoló ezt
fogja érinteni.

98

Gémes Ferenc képviselő

Úgy érzem,

ha a nevem szóba került, akkor illik szólni pár szót. Igazából nem egészen az én
ötletem volt az óvodatársulás, hanem Kovács Istvánné intézményvezető sugallatára merült fel
ennek a lehetősége. Ugy gondolom ez egy helyes döntés volt, mert az óvodatársulás nagyon
Jól működik, és sok fejlesztés is történt mind a négy községben.
Fodor Géza pol~ármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előteijesztést alapján egyhangúlag (Öt igen) az alábbi határozatot
fogadta el:
62/2015.(X.28.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta a
Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Ovodafenntartó
Társulás működésének tapasztalatairól szóló beszámolót, ás
elfogadta azt.

IV.

Napirendi vont
Beszámoló a Berekerdő Óvoda 2014/2015. nevelési évben végzett munkájáról és
az Új nevelési év terveiről

Koósné Reha Valéria Óvodavezető
Köszönöm szépen az elismerést, és jó azt hallani, hogy elégedettek velünk. Sári polgármester
úr nagyon jól összeszedte az óvodatársulás történetét. Szakmai szempontból annyival
szeretném kiegészíteni, hogy ezzel a társulással plusz létszámokat tudunk igénybe venni. A
társuláson belül úgy tudtunk mindig pályázni, hogy a 10 csoportot vették ~gyelernbe.
Kerecsenden vannak hátrányos helyzetű gyermekek, de ezt úgy vették, hogy az intézményen
belül van sok, és ezért kaptuk meg ezeket a fejlesztési támogatásokat. A pedagógus
továbbképzést is meg tudtuk oldani pályázati pénzekböl. Annak idején valóban anyagi
megfontolásból jött létre a társulás, de én nagyon örültem neki, amikor a minőségbiztosítás
keretében a fenntartó polgármesterek egy kérdőívet töltöttek ki, és mindenki megerősített
abban, hogy szakmai szempontból kiemelkedően meg vannak elégedve a társulásban dolgozó
vezetőkkel.
A demjéni óvoda egy családias és barátságos óvoda, látszik, hogy mind a vezetője, mind a
fenntartója nagyon odat~gyel rá, és a magáénak érzi.
Mindig nagy gondot fordítottam arra, hogy törvényesen és szakszerűen működjön az
intézmény.
A személyi és tárgyi eszközök a rendelkezésünkre állnak, minden tagóvodában.
Fodor Géza polúrmester
Köszönöm a kiegészítést, ás remélem az óvodatársulás még hosszú ideig fent fog állni. Az ott
dolgozóknak köszönöm a munkáját.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott cl, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előteijesztés alapján egyhangúlag (Öt igen) az alábbi határozatot
fogadta cl:
63/2015.(X.28.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előteijesztés alapján megtárgyalta
a Berekerdő Ovoda 2014/2015. nevelési évben végzett
munkájáról és az Új nevelési év terveiről szóló
beszámolót, ás elfogadta azt.
I.

Napirendi pont

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Fodor Géza polúrmester
Legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön 2015. szeptember 30-án elfogadtuk a 2015. I. féléves
költségvetési beszámolót.
A képviselő-testület engedélyezte a demjéni 728-as helyrajzi számú ingatlan értékesítését
Losonczi Csaba 3300 Eger, Maklári út 93. szám alatti lakos részére. Az adás-vételi szerződés
aláírásra került, most jelenleg a kitüggesztési szakaszban jár az ügy.
Szintén engedélyezte a képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladat
ellátási szerződésének meghosszabbítását.
Pályázatot nyújtottunk be szociális tűzifa beszerzésre, ás 37 ni3 tűzifával tudjuk támogatni a
rászorult családokat, értékben ez 657.860 Ft jelent. Az Egererdő Kü.-vel a szerződést
megkötöttük. Nagy valószínűséggel Egerszalókról lesz szállítva a fa, majd értesítenek
bennünket, mikor szállíthatjuk el.
Elkezdődött a kerékpárút építése, amit pályázat útján nyertünk el Egerszalók községgel
együtt. Reméljük, ha ilyen idő marad, tudják tartani az ütemezést, és a jövő hónap közepére
befejeződik a beruházás.
Eppen a mai nap érkezett a kistraktor, amit szintén a kerékpárút pályázat keretében nyertünk
meg. Pótkocsival, adapterekkel, hótolólappal van felszerelve. Ehhez kapcsolódóan az
egerszalóki Saliris Hotel érdeklődött, hogy a parkoló takarítását nem vállalnánk-e el.
A Képviselő-testület a polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette.
V.

Napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok

Kiss Sándor círnzetes fójegyző
Már régebben foglalkozott a képviselő-testület a Bem utca csapadékvíz elvezetési
problémájával, és még az elmúlt év elején összehívtuk az érintett tulajdonosokat az ügyben,
bogy a kialakítandó árokhoz szükséges területet az önkormányzat tulajdonába adják
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valamilyen módon. A tulajdonváltáshoz nem minden tulajdonos járult hozzá, ezért az ügyet
akkor levettük napirendről. A Bem utcai ingatlantulajdonosok a közelmúltban ismét
megkeresték hivatalunkat, és kezdeményezték ennek az ügynek az ismételt napirendre
tűzését, mert a probléma nem oldódott meg. Az a megoldás bontakozott ki, hogy az
önkormányzat nem venné tulajdonba az árok kialakításához szükséges ingatlanrészt, hanem
szolgalmi jogot jegyeztetne be az érintett területre. Ehhez Így hozzájárulnak a tulajdonosok is.
Felkértük Dr. Bajzát György ügyvéd urat hogy a szolgalmi jog bejegyzéséhez szükséges
okiratokat készítse el. Ahhoz hogy ez a folyamat végbemenjen, és Jogilag lehetőség legyen
arra, hogy az árkot kialakítsuk ott, szükséges a képviselő-testület hozzájárulása is, illetve
abban is döntést kell hoznia, hogy a szolgalmi joggal érintett ingatlanrész az önkormányzat,
melyik ingatlanához csatolná. Itt a 171 hrsz-ú ingatlan kínálkozik, mert az közvetlen
szomszédja a területnek.
Fodor Géza j~ol~ármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (öt igen) az alábbi határozatot
fogadta el:
64/2015.(X.28j önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Bem utca csapadékvíz-elvezetési problémáinak
megoldása érdekében úgy határozott, hogy a Fidler
Gábomé, Szabó István, Szabó Zsuzsarnrn és Oláh Mária
demjéni lakosok tulajdonában lévő 170/l ingatlant
érintően
nyitott
csapadékvíz-elvezető
árok
elhelyezésének biztosítása érdekében a fóldrészlet 15 m2
nagyságú területére a Nagy-Lukács Ferenc tMdmérő által
készített, 41/2015. munkaszámú változási vázrajznak
megfelelően, a Demjén Község Onkormányzatának
tulajdonában lévő 171 hrsz-ú ingatlan javára szolgalom
alapítását kezdeményezi. A szolgalom alapítására
ellenérték nélkül kerüljön sor.
A Képviselő-testület megbízza a Bajzát Ügyvédi Irodát a
szerződés elkészítésével, egyben felhatalmazza Fodor
Géza polgármestert annak aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2015. november 16.
Kiss Sándor címzetes fóje~yző
Polgármester Úr említette, hogy a szociális célú tűzifa támogatást megnyerte az
önkormányzat, abban maradtunk Szlávik képviselő Úr javaslatára, hogy az erről szóló
rendeletünket felülvizsgáljuk. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy legyenek szívesek
megnézni a tavalyi rendeletet, hogy abban milyen tartalmi vagy formai változtatásokat
javasolnak.
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Tájékoztatást szeretnék továbbá adni ari-ól, hogy Sebestyén Andrásné kolléganőm
valószínűleg hosszabb ideig táppénzen lesz, az ő feladatait szétosztottam akolléganők között,
és helyettesítési megbízást adtam Alföldi Barbara, Kecsmárné Sebestyén Eva ás Berecz Judit
kolléganőimnek a feladatok ellátására.
Fodor Géza pol~ámester
A kerékpárút pályázathoz kapcsolódóan az önkormányzat megvásárolta a szükséges
területeket. A megvásárlás után a 0290/1 brsz-ú ingatlanból megmaradt egy 1420 m2 rét
művelési ágú terület, melynek legszélesebb része 6 méter, legkeskenyebb része pedig 2 méter.
Nyilvánvaló, hogy ezt a földterületet már nem tudják a tulajdonosok semmire használni, ezért
az önkormányzat meg fogja vásárolni tőlük, ha a képviselő-testület elfogadja. Három
tulajdonosa van a területnek és sikerült velük megegyezni, 500,-Ft/m2 árban, ez összesen 710
ezer forint.
Gémes Ferenc képviselő
Támogatom a terület megvásárlását, mert ezzel a maradvány területtel már tényleg nem
tudnak mit kezdeni a tulajdonosok.
Fodor Géza iolúrmester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbi
határozatot fogadta el:
6512015.(X.30.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a
demjéni 0290/l helyrajzi számú, 1420 m2 területű, rét
művelési ágú külterületi ingatlant 500,-Ft/rn2, összesen
710.000,-Ft-os áron.
A
Képviselő-testület
megbízza
Fodor
Géza
polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést Írja alá, és
a vételár kifizetéséről a szerződés szerinti határidőben
gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza pol~árrnester
A Szabadság utca és Táncsics utca kereszteződésében lévő áteresz megjavításához kaptunk
egy árajánlatot az egerszalóki Thermál Epítő Kft.-től, 1.107.503,-Ft összegben, amit
ismertettem az elmúlt képviselő-testületi ülésen. Akkor a képviselő-testület azzal bízott meg,
hogy még egy árajánlatot szerezzek be.
Ezt megtettem. A Rézkál-Konstrukt K~-től kapott árajánlat 1.059.381 ‚-Ft-ról szól.
Szlávik Flórián képviselő
A két árajánlat majdnem egyforma, szerintem a műszaki tartalom döntsön.
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Fodor Géza pol~ánT1ester
Részletesen ismerteti a két árajánlatot.

Nádasdi János a1poI~ármester
Szerintem a Rézkál-Konstrukt Kü.-ét bízzuk meg a munkával, de azzal a kikötéssel, hogy
november 20-ig a munkát cl kell végeznie.
Sziávik Flórián képviselő
Garancia vállalást is kell kérni tőle.
Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (őt igen) az alábbi határozatot
fogadta el:
66/2015.(X.28) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Szabadság utca valamint a
Táncsics utca kereszteződésében található áteresz
javításával a Rézkál-Konstrukt Kü.-t (3396 Kerecsend,
Széchenyi u. 4.) bízza meg 1.059.381,-Ft vállalkozói
díjért.
A munkálatokat 2015. november 20-ig el kell végezni. A
munkára vállalandó garancia időtartama: 12 hónap.
Határidő: azonnal
a munkálatok befejezésére 2015. november 20.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Szlávik Flórián képviselő
A Petőfi utca vízelvezetése a Petőfi u. 5/A. számig megoldott, de a további szakaszé még
mindig nincs megoldva. Javaslom, csináltassuk meg azt is a fent említett Kfl-vel.
Fodor Géza po1~ármester
Azt a szakaszt véleményem szerint kézzel kell kiásni, de azért kérhetek róla árajánlatot.
Kiss Sándor címzetes fójegyző
A középiskolában továbbtanuló hátrányos helyzetű gyerekek segítésére hívja fel a figyelmet
az Arany János tehetséggondozó programról szóló tájékoztató levél. Ebben most döntést nem
kell hozni. Amennyiben lesz olyan hátrányos helyzetű gyermek Demjénből, aki szeretne részt
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venni Egerben a Szilágyiban vagy a Neumannban induló Arany János tehetséggondozó
pro~arnban, abban az esetben konkrét ügyben kellene döntést hozni arról, hogy erkölcsileg
Vagy ösztöndíjszerű támogatásban részesíti- e a Képviselő-testület a gyermekeket.
Fodor Géza pol2árrnester
A polgármesteri hivatal radiátor cseréjéhez kértem árajánlatot a Madur Szaniter Kű-től. Ezt a
fejlesztést már rég meg kellett Volna csináhii, mert hiába van egy modern, jó kazánunk, ha a
radiátorok elavultak. Az árajánlat 296.240,-Ft-ről szól.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (őt igen) az alábbi határozatot
fogadta el:
67/20 15SX.30.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület megbízza a Madur Szaniter Kü-t
(3325 Noszvaj, Dózsa György üt 21.) hogy a Közös
Onkormányzati Hivatal demjéni kirendeltségén a
radiátorok cseréjét végezze el a KU- által adott és a
Képviselő-testület
által
elfogadott
árajánlatnak
megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza yol~ármester
Az elmúlt képviselő-testületi ülésen elnapoltuk a döntést a templom felújítására vonatkozó
árajánlatokról. Ugy döntöttünk, hogy Siller Györgynétől is kérünk árajánlatot. Siller
Györgyné nem vállal ilyen jellegű megbízást, de átnézte a két árajánlatot, és szakmai
szempontból a D-Tér KU. Eger, Dobó tér 9. árajánlatát javasolja elfogadni tekintettel arra,
hogy ez az árajánlat tartahuában lényegesen többet kínál, mint az alacsonyabb összegű
ajánlat. Ahhoz, hogy a felújítás kellő alapossággal megten’ezhető legyen, szükséges a D-Tér
KU. által meghatározott tervezői munkák elvégzése.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag (öt igen) az alábbi határozatot
fogadta el:
68/2015.(X.30.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a templom felújítására beadott tervezési pályázatokat, és
a D-Tér KU. Eger, Dobó tér 9. pályázatát támogatja.
A képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármester
urat, hogy a döntéséről értesítse Dr. Török László
plébános urat.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
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Fodor Géza pol~árrnester
Szintén az elmúlt képviselő-testületi ülésen foglalkoztunk a kamera rendszer kibővítésével
Akkor Úgy döntöttünk, hogy egy teljesen különálló kamerát, amihez csak nekünk lesz
hozzáférésünk, szereltetünk fel a játszótérhez. Erre kértem árajánlatot Bársony Dániel egyéni
vállalkozótól, aki egyébként a számítástechnikai rendszergazdai feladatkört látja cl a
hivatalnál.
Berecz Lászlóné képviselő
Nem csak a játszóteret kellene bekamerázni, hanem a buszmegállót is, a kerékpárlopások
miatt.
Nádasdi János alpolúrmester

Én még kiegészíteném a temetővel is.
Fodor Géza pol2ármester
Akkor kérek egy újabb árajánlatot, a képviselőtársaim által javasolt módosításokkal.
Fodor Géza pol~ármester
Elkészíttettem Siller Györgynével a ravatalozó terveit, melyet szeretnék bemutatni képviselő
társainrnak. Azon kívül, hogy a tervrajzot most itt bemutatom, szeretném, ha a jövő héten
valamelyik nap a helyszínen találkoznánk, ás ott vetnénk össze a tervrajzot a
terepviszonyokkal.
Bemutatja a ravatalozó elkészült ten’rajzót.
Fodor Géza pol2ármester
Kaptunk egy bemutatkozó levelet Leszek Skowron úrtól, aki egy Korzenna nevű település
polgármestere Lengyelországban, és a testvér településünk szeretnének lenni.
Foglalkozzunk az ügyel, vagy most ne?
Á képviselő-testület véleménye szerint fel kell venni a kapcsolatot Korzenna településsel.
Nádasdi János alpolEármester
A hangos híradót nem lehet hallani az alvégben, valamilyen megoldást kell keresni a
hangosításra.
Fodor Géza poldrmester
Szeretném, ha pályázat útján valósulna meg a falubangosítás. Én azt javaslom, várjunk még
vele, hátha a Leader Csoporton belül lesz kiírva pályázat.
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Berecz Lászlóné képviselő
Addig is ideiglenes megoldásként
fclszerelni hangszóróval?

nem

lehetne a Halmi István által javasolt polgárőrautót

Fodor Géza polűrmester

Én úgy emlékszem a régi polgárőrautóban az önkormányzat ~nanszírozásából már volt
hangszóró. Utána fogok járni az ügynek, hogy az Új autóba át lehet-c szerelni.
Berecz Lászlóné képviselő
Polgármester Úr elfelejtette elmondani, hogy elkészült a művelődési házhoz az új ajtó.
Régóta emlegetett dolog a turulmadár, tegyünk már valami lépést ez ügyben is.
Fodor Géza pol~árrnester
Tájékoztatom a tisztelt tévénézőket, hogy elkészült a művelődési házhoz az Új ajtó, Így most
már a színpadot meg lehet közelíteni az öltöző felől is, nem kell a nézőtéren keresztül járni a
szereplőknek.
Az Együtt Demjénért Alapítvány Dr. Solymosi Siller József úrtól kapott 1 millió forint
támogatást. Az alapítvány kuratóriumának vezetője kérdezte már tőlem, milyen célra
használják fel, és én javasoltam az I. és II. világháborús emlékmű rendbetételét, valamint a
turuknadár elkészítését. Nem tudtam elmenni az alapítvány gyűlésére, nem tudom hogyan
döntöttek.
Gémes Ferenc képviselő
Az alapítvány megbízott engem és Szlávik képviselő urat, hogy a mindenszenteki ünnep után
keressük fel Békési Gyula kőfaragó mestert, és kérjünk árajánlatot a munkálatokra, és a
turuknadárra. A dolog így megoldódni látszik.
Fodor Géza pol~ármester
Képviselő-társairnrnal már többször beszéltünk róla, hogy a falmászóknak önkormányzatunk
besegíthetne egy ösvény kiépítésével, mindez kb. 80 ezer forintba kerülne.
Támogatja-e a képviselő-testület a javaslatot?
A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag (öt igen) elfogadta, majd az alábbiak szerint
határozott.
69/2015.(X.28.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyaha
a falmászó ösvény kiépítését, és elfogadja azt. A
képviselő-testület vállalja egy ösvény kiépítését, 80 ezer
forint értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polűrmester
Minden évben ősszel szoktuk megrendezni az idősek napját. Mi a véleményük képviselő
társaimnak?
A képviselő-les!ület egyelér’ űz idősek napjának rnegrende:ésével.
Bereez Lászlóné képviselő
Az üzletház meghirdetésre került-e már?
Fodor Géza polgármester
Még nem, de itt van a hirdetést tartalmazó plakát’ Azért hoztam be, hogy bemutassam.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a Képviselő-testület munkáját és
az ülést bezárja.
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