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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. szeptember 28. napján megtartott nyilvános 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 2016.1. félévi gazdálkodásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
3. Az Onkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
előadó: Fodor Géza polgármester
4. A házi gondozó szolgálat és a szociális étkezés szakmai programjának elfogadása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
5. Egyéb ügyek, indítványok

Rendelet száma
12/201 6.(IX.30.)

13/201 6.(IX.30.)

Határozat száma
44/2016.(IX.28.)
45/2016.(IX.28.)
46/2016.(IX.28.)
47/201 6.(IX.28.)
48/2016.(IX.28.)

Rendelet tárgya
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Onkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (11.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati
rendelete
a
települési
önkormányzat
tulajdonában álló közterületek filmforgatás céljából történő
igénybe vételéről szóló 9/2013. (VIII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Határozat tárgya
A 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
A házi gondozó szolgálat és a szociális étkezés szakmai
programjának elfogadása
A szociális célú tűzifa támogatásra pályázat beadása
Az Info Pont TDM iroda nyílászárók cseréjének elfogadása
A RNO támogatásának elfogadása

A jegyzőkönyv 75-től 82-ig szárnozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza poI~árrnester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A képviselő-testületnek a napirendre más javaslata nem volt, egyhangúlag elfogadta azt.
I.

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

Fodor Géza polgármester
Az előző képviselő-testületi ülésen elfogadtuk, hogy az adósságkonszolidációban részt nem
vett önkormányzatok részére nyújtandó támogatás keretében az orvosi rendelő felújítására
adunk be pályázatot. Ez megtörtént.
Az előző képviselő-testületi ülésen fogadtuk el a Bem utca csapadékvíz-elvezetésének
megoldását, valamint a kivitelezőről is döntöttünk, a Réz-kál Konstrukt Kfl t bíztuk meg a
munkával, ami azóta elkészült. Annyiban módosult a terv, hogy az ott élő tulajdonosok
kérésének megfelelően egy 10 méteres betoncső került beépítésre, mert tartottak attól, hogy a
lakóháza stabilitása csökkenni fog, ha nyílt árok lesz. Az ott lakók, 10-10%-ot átvállaltak a
plusz költségekből.
—

A ravatalozó épül, a tetőszerkezet kész van, a festés megtörtént, a burkolás folyamatban van,
azt az ígéretet kaptuk, hogy október 20-ára elkészül.
Kint jártunk a Dózsa utcában, mert a képviselő-testület Úgy döntött, hogy felújítja a Dózsa
utca és a Rákóczi utca közötti útszakaszt és járdát. Megkértem az árajánlatot, de még nem
érkezett meg.
Döntöttünk atTól, hogy alkalmazni fogjuk Steiner Zoltán közfoglalkoztatottat karbantartónak.
Steiner Zoltán elfogadta az ajánlatunkat és hétfötől, október 3-tól munkába fog állni.
Az önkormányzat megnyerte a benyújtott TOP-os pályázatot, amely a kerékpárút kiépítését
foglalja magába a meglévő kerékpárúttól kezdődően a Kossuth tér végéig.
Augusztus 13-án került megrendezésre a Hegyeskő nap, az összes kiadása 1.222 ezer Ft volt,
amelyből a saját költség 222 ezer forint volt, a többi költséget támogatásból fedezték. Ezúton
szeretném megköszönni a Kerecsend-Demjén Hegyközségnek, és a Gyógyvizek Völgye TDM
Egyesületnek a támogatást.
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II.

Napirend
Beszámoló az Önkormányzat 2016.1. félévi gazdálkodásáról

Fodor Géza poI~ármester
Ebben az évben megvásároltunk a Kossuth téren egy régi parasztházat, hagyományok
házának szeretnénk kialakítani. Lehetőség adódott arra, hogy viszonylag olcsón
megvásároljuk, és éltünk a lehetőséggel. Pályázat útján szeretnénk felújítani. A
beszárnolómban már említettem, hogy szeretnénk felújítani a Dózsa utcában az utat és járdát
is. Erre sajét forrást kívánunk biztosítani.
A féléves gazdálkodás során a kötelező feladatok ellátását biztosítottuk, takarékos
gazdálkodást próbáltunk megvalósítani, és emellett még fejlesztéseket is végrehajtottunk.
A 2016. I. félévi beszámolót a pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Pénzügyi bizottsági ülésen merült fel egy-két kérdés, melyre most szeretnénk választ adni.
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó
A 3. számú melléklettel kapcsolatban merült fel kérdés, ami a költségvetési támogatást
részletezte. Az állam a magas iparűzési adóerő képesség miatt ún. beszámítás révén csökkenti
a költségvetési támogatás összegét. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
ellátásának támogatása 3.576.920,-Ft, közvilágítás fenntartása 3.104.000,-Ft. köztemető
fenntartása 785.289,-Ft, közutak fenntartása 1.366.540,-Ft a költségvetési törvényben
számított összeg, ebből a beszámítás ugyanennyi. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
3.500.000,-Ft, a beszámítás ugyanennyi. Az üdülőhelyi feladatok támogatására a számított
összeg 15.655.000,-Ft, ebből a beszámítás 2.117.410,-Ft, így a támogatás 13.537.590,-Ft. Az
önkormányzat kap még a szociális étkeztetésre 442.880 Ft-ot, a házi segítségnyújtásra
1.450.000 Ft-ot bértámogatásra 1.305.600 Ft-ot, gyermekétkeztetésre 457.976 Ft-ot, szünidei
étkeztetésre 140.SO5Ft-ot, szociális és gyermekjóléti feladatokra 2.491.961 Ft-ot,
közművelődésre 1.200.000 Ft-ot, kulturális feladatok támogatására 1.200.000 Ft-ot. Tehát az
összes állami támogatás 17.229.551,-Ft.
Szlávik Flórián képviselő
A törvényi előírásoknak megfelelően adják a költségvetési támogatást, ezt el kell fogadni, de
megérteni nem tudom, hogy amit adnak, azt el is veszik, mert magas az adóerő képességünk.
Véleményem szerint ez a törvény rossz törvény.
Á beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
44/2016.(IX.283 önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2016. évi költségvetés I. félévi
végrehajtásáról szóló beszámolót és azt 68.496.569 Ft
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kezdő
pénzkészlettel,86.246.847
Ft
bevétellel,
92.722.523 Ft kiadással és 62.020.893 Ft záró
pénzkészlettel a határozat 1-10. sz. mellékletei és az 1-2.
számú tájékoztatók szerinti részletezésben jóváhagyta.
III.

Napirend
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.15.) önkormányzati
rendelet módosítása

Fodor Géza polEármester
Ehhez a napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést nem kívánok fűzni, a pénzügyi bizottsági
ülésen megtárgyaltuk, és elfogadtuk az előirányzat módosítást.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (IX.30.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.
(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
IV.

Napirend
A házi gondozó szolgálat ás a szociális étkezés szakmai programjának elfogadása

Kiss Sándor cúnzetes fője2yző
Településünk gondoskodik a szociális étkeztetésről, és a házi gondozói szolgálat
működtetéséről. Em~ek a szolgálatnak kell, hogy legyen szakmai programja. A szakmai
program testületi jóváhagyására azonban nem került sor. Ezt a hiányosságot pótoljuk most.
Fodor Géza poWármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
45/2016.(IX.28.) önkormányzati határozat
A
képviselő-testület
az
előteijesztés
alapján
megtárgyalta, és elfogadta a házi gondozó szolgálat és a
szociális étkezés szakmai programját.
Határidő: folyamatos
Felelős: Fodor Géza polgármester

V.

Napirend
Egyéb ügyek, indítványok
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Fodor Géza polúrmester
Ebben az évben ismét lehetőségünk van szociális célú tűzifa pályázat benyújtására. A
tárnogatottak köre valószínűleg a tavalyihoz hasonló lesz.
Kiss Sándor címzetes főjegyző
A támogatottak köre az önkormányzat rendeletétől higg, a korábbi évek tapasztalatai alapján a
képviselő-testület felülbírálhatja az eddig elfogadott rendeletet, hiszen voltak megjegyzések a
rendelet igazságosságával kapcsolatban. Most csak arról kell dönteni, bogy a képviselő
testület kíván-e pályázni erre a lehetőségre, amit a központi költségvetés biztosít.
Fodor Géza pol~ármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta cl:
46/2016.(IX.28j önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igénybe vételére.
Az Önkormányzat által igényelt mennyiség: SO m3
keménylombos tüzifa.
A tűzifa beszerzéséhez az Önkormányzat 101.600 Ft
önerőt vállal, a szociális célú tűzifa támogatásban
részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor címzetes
főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázat 2016.
szeptember 30-ig történő benyújtásáról.
Nádasdi János alpol~ármester
A jövő évi programba be kell tenni a Széchenyi úton a sportpályától lefelé a járda felújítást,
valamint a Táncsics utcában szintén a járda felújítást. Valamint a Szépasszonyvölgyből a
buszváróig történő járdaépítést.
Fodor Géza polgármester
Én úgy emlékszem abban egyeztünk meg, hogy elkészíttetjük a terveket a járdaépítésre, és ha
megfelelő pályázati lehetőség nyílik, akkor a kész tervekkel tudunk pályázni. Egyébként
pedig, ha a saját pénzügyi forrásaink engedik önerőből is fel lehet újítani egy-két
járdaszakaszt.
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Sziávik Flórián képviselő
Amikor megkapjuk az árajánlatot a Dózsa utcára, meg kell i~ézni, mennyivel kerülne többe,
ha az útszélét szegéllyel látnánk cl.
A szociális célú tűzifa támogatással kapcsolatban most is elmondom, de majd ha a rendeletet
kell elfogadni, akkor is javaslom, hogy mindenképpen legyen benne egy olyan szabályozás,
akinek a telke, és portája nincs rendben, ne részesüljön a támogatásban.
Berecz Lászlóné képviselő
Én úgy látom a mostani pénzügyi helyzetünkből. hogy a ravatalozó megépítésére, és a Dózsa
utca felújítására minden pénzünk cl fog fogyni, ezeket a most megfogalmazott felújításokat el
kell halasztani jövőre.
Gémes Ferenc képviselő
A Szépasszonyvölgy utcától a buszváróig tartó járdát mindenképpen meg kell építeni jövőre,
ha kell saját erőből, mert a megnövekedett forgalom miatt balesetveszélyes az úttesten az
átkelés. A másik dolog, amiről szólni szeretnék, a hivatal tetőterével kapcsolatban meg kell
sürgetni az ügyvéd urat, mert erre az épületre is nagyon ráférne a felújítás, de addig, amíg
Terdik úr az emeleten van, nem lehet.
Fodor Géza pol~ármester
A mai nap beszéltem az ügyvéd úrral, mondtam neki, hogy sürgesse meg az eljárást, mert
megint eltelt egy év, és nem haladtunk előre semmit.
Kiss Sándor címzetes fójegyző
A 2017. évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvény módosította a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvényt, ennek a törvénynek a 3. számú melléklete szabályozza a
közterületek filmforgalmazási célú hasznosítását. Olyan előírása is van ennek a
szabályozásnak, hogy szeptember 30-ig közzé kell tenni az önkormányzat által megállapított
díjakat. Ezért került a testület mai ülése elé a rendelet módosítására vonatkozó javaslat.
Fodor Géza polEármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 13/2016. (IX.30.)
önkormányzati rendeletét a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatás céljából történő igénybe vételéről szóló 9/2013. (VIII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Fodor Géza i~ol~ármester
Felvettük a kapcsolatot a szlovákiai Deménd településsel. Kérdezem képviselő-társaimat,
létesítsünk-e komolyabb kapcsolatot és meghívjuk-e őket településünkre.
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A képviselő-testület egyetért a szlovákiai Deménd település polgármesterének és képviselőtestületének ineghívásával.
Fodor Géza polűrmester
Az Info Pont TDM irodában javaslom a nyílászárók cseréjét, mert a fűtés ellenére nagyon
hideg télen.
Nádasdi János alpolűrmester
Egyetértek a nyílászárók cseréjével.
Kiss Sándor címzetes fójegvző
Javaslom, most döntsön a képviselő-testület arról is, hogy a polgármester Úr kéijen be 3
árajánlatot, és arról is, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a munkát végeztesse is el.
Javaslom ezt azért, mert a munka elvégzés a tél közeledtével sürgető.
Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
47/2016.(IX.283 önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
az Info Pont TDM iroda nyílászáróinak cseréjét, és
elfogadta azt.
A
képviselő-testület
engedélyezi
Fodor
Géza
polgármesternek, hogy a nyílászárók cseréjére
árajánlatokat kérjen, és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel
a munkálatokat elvégeztesse.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Berecz Lászlóné képviselő
A Kossuth téren a hid véleményem szerint kilóg az útra, le kellene vágni belőle, mert
balesetveszélyes. A szeirnyvíz átemelővel is valamit kezdeni szükséges, mert nagyon érezni a
bűzt.
Fodor Géza polűrmester
Már tavasszal beszéltünk róla, de most vált aktuálissá, hogy a kerékpárút mellé fákat
ültessünk. Beszéltem szakemberrel, és juhar vagy kőrisfákat javasol.
A képviselő—testület egyetért a fatelepitéssel első körben a pihenőhelyek körül, a két fafajta
közül.

Gémes Ferenc képviseló
A közútnál kellene elérni, bogy az út szélére oszlopokat tegyenek, vagy legalább a
felezővonalat fessék fel.
Fodor Géza pol~ármester
Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke azzal a kéréssel
fordult a képviselő-testülethez, hogy 250 ezer forintos támogatást biztosítsunk a nemzetiségi
önkormányzat részére. Az elnök Úr már többször utalt rá, hogy szükségük volna az
önkormányzat támogatására, mert idén is szerveztek nyári napközit Pepita tábor néven, ennek
keretében pedig nyelvoktatást, valamint az összes önkormányzati és a civil szervezetek által
megrendezett valametmyi rendezvényen részt vettek. Javaslom a támogatás folyósítását.
Mivel kérdés. hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:
48/2016.(IX.28j önkormányzati határozat
A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a
Demjéni
Roma Nemzetiségi
Onkormányzat
támogatását, és elfogadta azt.
A képviselő-testület egyszeri 250.000,-Ft-os támogatást
biztosít a demjéni Roma Nemzetiségi Onkormányzat
részére.
A képviselő-testület felkéri Kiss Sándor cínnetes
fójegyző urat, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Fodor Géza Iol2ármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és az ülést bezárja.

k.m.f.

V
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes fójegyző

