DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300; Fax.: (36) 550-309
E-mail: pol2armesterihivatal.demienQikhello.hu

JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. május 30. 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 gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról
Előadó: Kiss Sándor címzetes fójegyző
3. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma

Határozat tárgya

28/2016.(V.30.)

A gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

29/2016.(V.30.)

A ravatalozó építési munkálataira műszaki ellenőr kiválasztásának
elfogadása

30/201 6.(V.3 0.)

Eger Vidék Kincsei Egyesület
készfizető kezesség vállalás

31/201 6.(V.30.)

Szent Antal szobor kerítés elbontásának engedélyezése

32/201 6.(V.30.)

A Vizeshegyi
engedélyezése

827/2

A jegyzőkönyv 51 -től 59-ig számozott oldalt tartalmaz.

folyószámla

2015.

évi

hitelkeretéhez

helyrajzi számú terület értékesitésének

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016’ május 30-án a Kerecsendi
Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza DolRármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes, javasolja, a
meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok megtárgyalását.
I. Napirendi pont
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Fodor Géza polűrmester
Az előző testületi ülésen is említettem, hogy az utóbbi időben elég sokat foglalkoztunk a leendő
hagyományok házával. Sikerült beadni rá a pályázatot május 26-á. 28-án már feli is fiiggesztették ezt a
pályázatot, mivel a rendelkezésre álló források elfogytak.
Sikerült benyújtanunk a pályázatot a Dózsa György út és járda, valamint az orvosi rendelő felújítására.
Részt vettem a TDM ülésén. A vezetői ülés úgy döntött, hogy egy plusz főt szeretnének felvenni az
egyesülethez. Ennek Egerszalók felvállalta a költségeit.
H. Napirend
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról.
Kiss Sándor címzetes fóje2yző
Minden évben május végén visszatérünk a gyermekjóléti szolgálatról, illetve a gyámügyi
tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalására. Ez alkalommal is eleget tettünk a törvényben
meghatározott kötelezettségünknek. A beszámolót Simon Miklósné, illetve Kocsmárné Sebestyén Eva
kolléganőim készítették, ők a felelősei ennek a két szakterületnek. A beszámolóval kapcsolatban nincs
szóbeli kiegészítésünk, várjuk a kérdéseket, észrevételeket vagy javaslatokat.
Fodor Géza polRármester
Köszönjük, megkérdem
kapcsolatban?

képviselőtársaimat,

hogy

van-e

valakinek

kérdése

a

beszárnolóval

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsájtotta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztésről egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:

28/2016. (V.30.) önkormányzati határozat
Demjén
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatok 2015.
évi végrehajtásáról szóló beszámolót és az előterjesztés szerint
elfogadta azt.
III. Napirend
Egyéb ügyek és indítványok.
Fodor Géza pol2ármester
Holnap kerül aláírásra a szerződés a kivitelezővel a ravatalozó építésével kapcsolatban. Ehhez
kapcsolódóan műszaki ellenőrre van szükségünk. Kértem árajánlatot a feladat ellátására attól a cégtől
(Kontroll Builder Kit), amelyik a kerékpárút műszaki ellenőrzését is végezte. A műszaki ellenőri
teendőket személy szerint Mihnyóczki Nándor látta el. A munkájával abban a beruházásban nagyon
meg voltam elégedve’ A KIt. 100.000 Ft + Afa áron vállalná el ezt a megbízást, ami magában foglal
minden műszaki ellenőri tevékenységet az építkezés megkezdésétől az átadásig.
Gémes Ferenc képviselő
Nem ismerjük az illetőt, de ha polgármester Úr meg volt vele elégedve, akkor bízzunk benne, hogy jó
lesz. Elég egymagában erre a feladatra, mert például a művelődési ház felújításához is energetikai
szakemberre is volt szükség.
Kiss Sándor címzetes fóje~yző
Abban az esetben a pályázat előírása volt, hogy külön kellett alkalmazni ezeket a szakembereket, jelen
esetben elegendő egy műszaki ellenőr alkalmazása.
Berecz Lászlóné képviselő
Érdekeltsége ugye nincs a Thermál Építő Kft.-ben?
Fodor Géza pol2ármester
Nincs, egy független mezőkövesdi cég képviselője, egyrészt ezért is szerettem volna őt javasolni a
feladatra, mert teljesen fI~ggetlen.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
29/201 6.(V.30.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a ravatalozó építési munkáinak műszaki
ellenőrzésével a Kontroll Builder KIt-t (3400 Mezőkövesd, Kiss

István u. 26. képviselője: Miclmyóczki Nándor) bízza meg 100.000
Ft + Afa vállalkozói díj Figyelembe vételével.
A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza polgármestert,
bogy a vállalkozói szerződést a Kontroll Builder Kfl-vel megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza yol2ármester
A következő téma egy ugyancsak minden évben visszatérő ügy. Határozatot kell hoznunk az Eger
Vidék Kincsei Egyesület által felvenni kívánt folyószámla-hitelhez kapcsolódó kezességvállalásról.
9.000.000 Ft-ot kell felvennie az EVK-nek. ahhoz, bogy működni tudjon. Amikor pályázati források
érkeznek az igénybe vett hitelt visszatöltik. A kezességvállalás Demjén településre jutó összege:
195.384 Ft. Sajnos nem változott az Eger Vidék Kincseinek a finanszírozása, csak Így bírja megoldani a
működését. O rajtuk keresztül szeretnénk pályázni a faluhangosításra és máskor is igénybe vettük már a
segítségüket.
Kiss Sándor címzetes fóie2yző
Csak annyi kiegészítést szeretnék hozzáfűzni, hogy ez egy készfizető kezességvállalás. Tehát ezt az
összeget nem kell átadni sem a banknak, sem az EVK-nak. Az Onkormányzatnak akkor keletkezne
fizetési kötelezettsége, ha az EVK nem fizetné vissza a hitel összegét.
Fodor Géza lol2ármester
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.
30/2016.(V.303 önkormányzati határozat
Demjén
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és előzetes hozzájárulását adja, hogy az Eger Vidék
Kincsei Egyesület 9 millió Ft-os nagyságú folyószámla hitelkeretét
megújítsa, s arra vonatkozóan Demjén Község lakosságszám
alapján kézfizető kezességet vállaljon 195.384 Ft erejéig.
Határidő: a folyószámlahitel szerződés megkötésének
határideje
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza Dolúrmester
A következő témák első sorban tájékoztató jellegűek lesznek.
Megkeresett egy kosárfonó, aki lehetőséget kért arra, hogy a településen árusítson. Nem kér
különösebben semmit tőlünk, csak egy helyet, ahol ki tud pakolni, asztalra sincs szüksége, mivel a
földön árusít, valamint a helypénzt is kifízetné. En úgy gondolom, ez egy jó lehetőség lenne, hogy egy
kis extra legyen a településen a látogatók és a lakosok számára.

Bereez Lászlóné képviselő
Milyen rendszerességgel látogatná a települést ez az árus?
Fodor Géza pol~ármester
Nem tartom valószínűnek. hogy heti 1 vagy kéthetente I alkalommal jönne, mivel úgy emlékszem
Békésről vette fel velünk a kapcsolatot az illető.
Berecz László képviselő
Ha esetleg ilyen apróbb ajándéktárgyakat is készít, van arra lehetőségünk, hogy bizományba átvegyük
tőle őket és az ajándékboltba ezeket áruljuk?
Fodor Géza nol2ármester
Elméletileg van. Megkérdezném képviselőtársaimat, hogy akkor felkeressem újból ezt az árust és adjam
át neki, hogy jöhet hozzánk a termékét kínálni? Az árusitás helyéről pedig megegyezünk majd.
Értesítést kaptunk, hogy 2016. június 9-én 08:30 időpontban Lendvay Albert ügyének bírósági
tárgyalására kerül sor, szeretne-e valaki részt venni rajta?
Gémes Ferenc képviselő
Én szeretnék.
Fodor Géza pol2ármester
Egyéb ügyekbe van-e valakinek még valamilyen kérdése?
Rézműves Róbert RNÖ
Nekem lenne a képviselőtestülethez és polgármester úrhoz egy kérésem. Augusztus 8-ával kezdődő
héten szeretnénk az úgynevezett Pepita Tábort beindítani a volt iskola épületében és ott szeretnénk pár
helyiséget igénybe venni.
Fodor Géza polgármester
Milyen helyiségekre gondoltatok?
Rézműves Róbert RNÖ
A volt tornaterem, külső-belső folyosó, valamint a mosdó.
Fodor Géza polúrmester
Milyen napokon lesz ez a tábor?

Rézműves Róbert RNÖ
Augusztus 8-tól augusztus I 2-éig, csak hétköznap. Érdekütközés elkerülése végett pénteken kitakarítva
átadjuk az épületet, illetve még 1 5-étől I 9-éig szeretnénk majd később igénybe venni.
Fodor Géza pol~ármester
Arra tekintettel kérdeztem az időpontokat, bogy ha minden igaz, a tornateremben el fog indulni egy jóga
tanfolyam, amihez szintén azt a termet szeretnék igénybe venni. Legjobb tudomásom szerint ezek
hétvégén vannak.
Rézműves Róbert
Rendben van, evégett szerettem volna előbb bejelenteni a kérésünket, bogy úgy tudjuk ütemezni a
programokat, bogy ne ütközzenek másokkal.
Fodor Géza polEármester
Úgy gondolom, bogy minden további nélkül lehetséges lesz ezt megvalósítani.
Berecz Lászlóné képviselő
Beszéltünk a Szent Antal szobor környékének a rendbetételéről, úgy érzem, döntenünk kéne ebben,
hogy pontosan bogy is történjen.
Fodor Géza pol2ármester
A terület az önkormányzat tulajdona. A kerítést el lehet bontani, de a beton lábazatnak meg kell
maradni, mert a föld magában nem áll meg.
Bereez Lászlóné képviselő
El lehet bontani a kerítést is, de ha nem bontjuk el, akkor le kell festeni, és virágositani.
Gémes Ferenc képviselő
A beton lábazatot hagyjuk meg, a kerítést már el lehet bontani.
Szlávik Flórián képviselő
Jelen pillanatban így hagynám, és ha a kerékpárút pályázat sikerülne, akkor az összkép kialakítása
miatt, letérköveztetném.
Fodor Géza polRármester
Az elhangzottak alapján javaslom, hogy most bontsuk le a kerítést, a lábazatot hagyjuk meg, és
virágosítsuk a szobor környékét. A későbbiek folyamán pedig, ha a kerékpárút pályázat bejön, akkor
térköveztessük le.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
31/201 6.(V.30.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta, és
elfogadja a Szent Antal szobor környékének rendbetételét.
A képviselő-testület hozzájárul a kerítés lebontásához és a terület
virágosításához a beton lábazat megtartása mellett.
A későbbiekben a kerékpárút pályázat sikerétől fiiggően
az
egységes összkép érdekében a szobor környékét térkövezni
szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fodor Géza polgármester
-

Fodor Géza jolűrmester
Előzőleg már beszéltünk róla, de döntés nem született arról, hogy a Vizeshegyi 827 2 helyrajzi számú
területet szeretnék megvásárolni 100,-Ft/m2 áron. A képviselő-testületnek az volt a véleménye, bogy
adjuk bérbe 20.000,-Ft/év. Az érdeklődő nem igazán örült ennek a javaslatnak.
Kimegyek és megpróbálom megkeresni a területet, és megnézem tényleg olyan gazos-e, mint ahogyan
azt elmondta az érdeklődő.
Kérem képviselő-társaim hozzájárulását ahhoz, hogy ha tényleg gazos, elhanyagolt területről van szó,
100,-Ft ml áron aláírjam az adás-vételi szerződést azzal, hogy az ügyvédi költségeket is a vásárló fizeti
meg. Egyébként 859 ~ területről van szó.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
32/201 6.(V.30.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert, hogy a
helyszínen tekintse meg a Vizeshegyen önkormányzati tulajdonban
lévő 827 2 helyrajzi számú ingatlan. Amennyiben a helyszíni
megtekintés alapján az ingatlan valóban elhanyagolt, műveletlen, a
Képviselő-testület hozzájárul a 859 m2 területű ingatlan 100 Ft m2
áron történő értékesítéséhez, és meghatalmazza a polgármestert az
adás-vételi szerződés aláírásával. Az ügyvédi költségek a vevot
terhelik.
Határidő: a vevővel történő egyeztetés szerint
Felelős: Fodor Géza polgármester
Rézműves Róbert RNÖ
A patakhíd bal oldali korlátja nagyon rossz állapotban van, és mozog is, kinek a kötelessége
megcsináltatni?

Fodor Géza polúrmester
Szerintem a Vízügyi Igazgatósághoz tartozik, értesíteni fogom őket. Egyébként is meg akartam keresni
őket. mert ládákban virágokat szeretnénk feltenni a patakhídra is.
Szlávik Flórián képviselő
Itt szeretném jelezni, hogy a patak nagyon be van nőve, a vizet már nem is látni.
Berecz Lászlóné képviselő
Az információs irodában ajándéktárgyakat lehet megvásárolni. E-mail-ben értesíteni kell mindem falusi
vendéglátó szálláshely tulajdonost erről, hogy a vendégeiket lássák el ilyen információval is.
Fodor Géza pol~ármester
Intézkedni fogok ez ügyben, annál is inkább, mert a kirándulásokról is szeretném tájékoztatni a falusi
vendéglátókat, amit a tanösvény bemutatására szerveztünk a hét több napján az idelátogató és
kirándulni szerető vendégek számára.
Berecz Lászlóné képviselő
Megkaptuk már a kerékpárokat a TDM-től? Mennyi kerékpárról van szó?
Fodor Géza polűrmester
Még nem vásárolták meg őket, de ez hamarosan megtörténik’ Demjén három darabot fog kapni.
Berecz László képviselő
Szeretném látni a Gyógyvizek Völgye TDM-mel kötött szerződésünket.
Nádasdi János alpol~ármester
Mikor kezdődnek a ravatalozó építési munkálatai?
Fodor Géza pol2ármester
Június közepén kezdődik az építkezés, és legkésőbb október végéig kell kész lenni’
Berecz Lászlóné képviselő
A két sírhely áthelyezésről mindenképpen készüljön papír, nehogy a későbbiekben probléma legyen
belole, hogy csak szóban egyeztünk meg. Legyen lepapírozva, hogy a képviselő-testület mit ajánlott fel,
és hogy exhumálás nélkül.

Rézműves Róbert RNÖ
Lett-e felszólítás küldve a Kenderföldi telek tulajdonosoknak?
Fodor Géza pold.rmester
A település egész területére kimentek a felszólítások.
Gémes Ferenc képviselő
Tudom, bogy már többször volt róla szó, de el kell mondanom még egyszer, felháborító, de egyre több a
róka a településen, még aki szeretne tyúkot tartani a faluban, már az sem tud, mert a róka mindet elviszi.
Fodor Géza polEármester
Februártól április 30-ig meg volt kérve a rendőrségtől az engedély, bogy belterületen ki lehessen lőni a
rókát a vadászoknak. Sajnos nem volt sikeres az akció, mert nem hallottam róla, hogy egy rókát is
kilőttek volna. Most Újra meg fogjuk kérni az engedélyt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen, és
az ülést bezárja.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes fójegyző

