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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő -testületének
2016. november. 9. napján megtartott ülésén

Napirend:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról
2. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Demjénben
3. Beszámoló a Berekerdő Ovoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról és

az Új nevelési év terveiről
4. Javaslat a temetőről szóló rendeletre
5. Közegészségügyi alapellátás körzeteiről rendelet
6. Növények ültetési távolsága rendelet
7. SzMSz módosítás —jegyzőkönyv ügyében
3. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása
9. Uj Champignons KU. belterületbe vonási kérelme
10. Javaslat a rendezési terv módosításával és felülvizsgálatával megbízandó tervező

kiválasztására
11. Gyógyhely koncepció intézkedési terv elfogadása
12. Alapponthálózati pont helyreállítási árajánlatok elbírálása
13. Demjén kerékpárút folytatása közbeszerzési szakértői árajánlatok elbírálása
14. Egyéb ügyek, indítványok
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Rendelet száma Rendelet tárgya

14/201 6.(XI. 17.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a temetőről és temetkezésről

15/201 6.(XI. 1 7.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról

16/201 6.(XI. 17.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a Növények telepítési távolságáról

17/201 6.(XI. 17.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról

18/201 6.(XI. 17.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a közterületnév megállapításának, a
házak száinozásának és emléktáblák elhelyezésének
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat száma Határozat tárgya

52/2016. (XL9.) Denijén község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló elfogadása

53/2016. (XI.9.) Berekerdő Óvoda beszámolójának elfogadása

54/2016. (XI.9.) Berekerdő Óvoda Dongókert tagóvoda beszámolójának
elfogadása

55/2016. (XJ.9.) A demjéni orvosi rendelőbe eszközök megvásárlásának
elfogadása

56/201 6.(XI.9.) Az Új Champignons Kit belterületbe vonási kérelmének
elfogadása

57/2016.(XI.9.) A Gyógyhely koncepció intézkedési terv elfogadása

58/2016.(XI.9.) Az alappont hálózati pont helyreállításának elfogadása

59/2016. (XI.9.) A „Kerékpárút fejlesztése Demjén községben” című, TOP-
3.1 .1-15-HE1 - 2016-00002 azonosító számú pályázat
keretében a közbeszerzési szakértői feladataival az IGLU
LTP Kg-t (1071 Budapest, Peterdyu. 9. 11/15.) megbízása

60/2016.(XI.9.) Iróasztal vásárlásának engedélyezése a polgármesteri irodába

61/2016. (XI.9.) Székek vásárlásának engedélyezése

62/201 6.(XI.9.) ASP rendszerhez csatlakozás

A jegyzőkönyv 91—től 110-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Denijén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 9-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége (3395 Demjén, Kossuth tér
1.) tanácskozó termében megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza polgármester

Köszöntöm a Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülésén megjelenteket,
külön köszöntöm a televízió nézőit, Bognár József alezredes urat, Dorogbázi Csaba körzeti
megbízottat Koósné Reha Valériát, az Óvodatársulás vezetőjét és Kovács Istvánnét a demjéni
tagóvoda vezetőjét. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel négy képviselő
jelen van. Javasolom, bogy az 1. és 2. napirendi pontokat cseréljük fel, mivel a meghívott
vendégeink kérték, bogy az 1. napirendi pont legyen a település közbiztonsági beszámolója.

A képviselő-testület egyetért a javaslattaL egyhangúlag effogadja azt.

I. Napirendi pont

Az Egri Rendőrkapitányság Demjén község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolója

Fodor Géza polgármester

Felkérem Bognár József alezredes urat, hogy ismertesse Demjén község közbiztonságáról
szóló beszámolót.

Bognár József rendőr alezredes

Köszöntöm Demjén község lakosságát, a televíziónézőket és a képviselő-testületet. Demjénről
általánosságban elmondható, hogy a településen belül elenyésző a bűncselekmények száma,
azok inkább a település határán található turisztikai létesítményekben fordulnak elő, és emiatt
fokozottabban kell ügyelnünk a biztonságra. Feladatunknak tekintjük a fokozottabb rendőri
részvételt a településen.
Demjén község képviselő-testülete egy éve kérte, hogy a helyi körzeti megbízottnak legyen
kutyája. A kutya részt vett a kiképzésen és nagyon jól teljesített. Etrnek azonban az lett a
következménye, bogy a körzeti megbízottat gyakran vezénylik Magyarország
határszakaszának védelmére a migráció miatt. Feladatunknak tekintjük, bogy ebben az
időszakban se maradjon Demjén község körzeti megbízott nélkül.
A bűncselekmények számát tekintve 10 olyan eset volt, ami 2014-ben indult és 2015-ben
befejeződött.
A körzeti megbízott távolléte alatt civil és egyenruhás rendőrök kerühek kivezénylésre
Demjénbe. Kiemelkedően jó a kapesoltunk a Demjéni Polgárőr Egyesülettel. A megyében az
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50 település közül a demjéni polgárőrök rendelkeznek a legmodernebb technikai eszközökkel,
mint a rendszámfelismerő rendszer. Ennek eredményeként sokkal több körözött járművet
találtunk meg a megye területén.
Külön köszönöm a képviselő-testületnek a körzeti megbízott részére nyújtott anyagi
támogatást.
Köszönöm, hogy meghailgattak.

Fodor Géza poldrmester

Szeretném megkérdezni a demjéni flirdők környékén van-e lehetőség arra, hogy a lopások
száma csökkenjen, illetve azokat hogyan lehet megelőzni?

BoEnár József r.alezredes

Már megtettük a javaslatokat a rnrdők vezetői felé, melyeknek már eredményei is érezhetők.
• Nagyon fontosnak tartom a megelőzést ezekben az esetekben. A térf~gyelő kamera rendszer

nagyon nagy segítséget tud nyújtani a bűncselekmények felderítésében. Ott, ahol
kamerarendszer működik, nagy előrelépés tapasztalható a bűncselekmények
visszaszorításában.

Fodor Géza polgármester

Kérdezem, van-e valakinek hozzászólása, javaslata az elhangzottakhoz?

Halmi István’ a Demiéni Pol~árőr Egyesület Elnöke

Köszönöm a rendőr alezredes Úr elismerő szavait a Denijéni Polgárőr Egyesület működésével
kapcsolatban. Technikai eszközeinket, felszerelésünket pályázati támogatásból szereztük.
Külön köszönöm Demjén Község Önkormányzatának anyagi támogatását.

Fodor Géza ijolűrmester

Kérdezem, van-e ajelenlévőknek további kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

52/20 1 6.(XI.9.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előteijesztés alapján megtárgyalta és
elfogadta az Egri Rendőrkapitányság Demjén
község közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolóját.
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II. Napirendi pont

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

Fodor Géza poldrmester

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a szociális tűzifa pályázaton Demjén község 40 m3
tűzifát fog kapni.
A demjéni TDM iroda nyílászáróinak cseréje megtörtént.
Az október 3-aj ülésen elhangzottaknak megfelelően Lendvay Alberttel a megegyezés
megszületett.

Az október l2-ei és október 26-ai ülésen született döntések alapján elkezdődött a Dózsa út
felújítása és járdaépítése, illetve közeleg a ravatalozó építésének befejezése.

Tájékoztatom továbbá a tisztelt képviselő-testületet, hogy Demjénben elkezdődött a kőbányák
területén egy falrnászásra alkalmas terület kialakítása, ahová a közeljövőben falmászó
egyesületek programokat fognak szervezni.
A demjéni Hagyományok Háza villanyhálózatának korszerűsítése is folyamatban van.
Kérem a tisztelt képviselőket a beszámolóm elfogadására.

III. Napirendi pont

Beszámoló a Berekerdő Óvoda 2015/2016. nevelési évben végzett munkájáról és az új
nevelési év terveiről

Fodor Géza pol~ármester

Kérdezem Koósné Reha Valériát, az Óvodatársulás vezetőjét, hogy van-e kiegészítése a
beszámolóhoz?

Koósné Reha Valéria Óvodatársulás vezetője

Köszöntöm én is a megjelenteket és a televízió nézőit. Kiegészítésem nincs a beszámolóhoz.

Fodor Géza poldrmester

Javaslom, fogadjuk el a Berekerdő Óvoda beszámolóját.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott cl, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.
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53/2016SX1.93 önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és
elfogadta a Berekerdő Óvoda beszámolóját.

Fodor Géza po1~ármester

Javaslom, fogadjuk el a Berekerdő Óvoda Dongókert Tagóvoda beszámolóját.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

54/20 16.(XL9.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előteijesztés alapján megtárgyalta és
elfogadta a Berekerdő Óvoda Dongókert
Tagóvodájának a beszámolóját.

IV. Napirendi pont

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a teinetőről és
temetkezésről szóló rendelettervezete

Fodor Géza poldrmester

Felkérem Kiss Sándor föjegyző urat ismertesse a rendelettervezetet.

Kiss Sándor eímzetes Fő jegyző

Tájékoztatást ad a kiküldött rendelettervezetről.

Szlávik Flórián képviselő

A tervezet nem tér ki a nagyméretű már meglévő síremlékekre, ezekre milyen szabályozás
vonatkozik?

Berecz Lászlóné képviselő

Hozzám is érkezett kérdés azokkal a sírhelyekkel kapcsolatban, amelyek túllépik az
engedélyezett méretet.
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Kiss Sándor címzetes főie~vző

Rugalmasan kell kezelni ezeket a problémákat.

Berecz Lászlóné képviselő

Kérem, hogy a falu lakossága legyen tájékoztatva részletesen az Új szabályozás tartalmáról.

Gémes Ferenc képviselő

Javasolom, az a személy adjon felvilágosítást a hozzátartozóknak a temetésre vonatkozó
szabályokról, aki a temetések alkalmával az Önkormányzat részéről az irányítást végzi.
El szeretném még mondani, hogy a síremlékeknek általában van egy szabvány mérete, a
síremléknek, sírkeretnek hely kell ez a 0,9 m-be nem fog beleférni.

Kiss Sándor címzetes fője~yző

A rendelet 24. *-a a belső méretre vonatkozik, ezt érthetőbben fogjuk megfogalmazni.

Gémes Ferenc képviselő

Az 1991 előtti teinetkezésekre vonatkozó szabályozással nem értek egyet, mi egyetlen
sírhelyet sem fogunk megváltani.

Szlávik Flórián képviselő

Ez a rendelet a temető rendjét kívánja megteremteni. A méretre vonatkozó szabályokat be kell
tartania mindenkinek.

Berecz Lászlóné képviselő

Ismét azt javaslom, minden házhoz küldjük ki a teljes rendeletet, mivel csak így tudja
megismerni a lakosság a szabályokat.

Fodor Géza pol~ármester

Sokszorosítani fogjuk, és minden lakáshoz elküldjük a rendeletet. A temetőben pedig egy
üvegszekrényben fogjuk elhelyezni, hogy minden hozzátartozó számára megismerhető
legyen.

Kiss Sándor címzetes főjeEyző

Javaslom, hogy a 2-es sírhely méretét meghaladó sírokra aUcossunk Új szabályozást, ezeknek a
síroknak a megváltási díja legyen 25 000 Ft.
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Fodor Géza poldrrnester

Nem a pénzbeszedés volt az Önkormányzat célja a rendelettel, hanem az, hogy kialakuljon
egy rend a temetőben.

Sziávik Flórián képviselő

Javaslom, abban az esetben, ha nincs megváltott sírhelye valakinek és Új sírhelyet szeretne
megváltani, minden esetben kérje ki az önkormányzat engedélyét arra vonatkozóan, hogy
milyen szabályokat kell betartania a sírhely kialakításakor és a síremlékek készítésekor.

Nádasdi János alpolűrmester

Síremlékek készítésekor is szükséges, hogy az Önkormányzatnál tájékozódjon mindenki,
hogy mit lehet és mit nem.

Kiss Sándor címzetes fóie~yző

A 25.~ ezt szabályozza.

Fodor Géza polúrmester

Szavazásra bocsátja az előteijesztést, az elhangzott kiegészítéssel, miszerint a 2-es sírhely
méretét meghaladó sírhelyek esetén, 25 000 Ft legyen a megváltási díj.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(XI.17.)
önkormányzati rendeletét a temetőről és temetkezésről.

V. Napirendi pont

Demjén község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az egészségügyi
alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Fodor Géza pol~ármester

Felkérem Kiss Sándor fójegyző urat ismertesse a rendeletet.

Kiss Sándor címzetes főie2yző

Mulasztásos törvénysértést követtünk el az alapellátás körzeteinek meghatározása kapcsán,
mivel nem alkottuk meg külön - külön Kerecsend illetve Demjén területeire a rendeletet, ezt
most pótoljuk.
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Ezzel kapcsolatban két hírt szeretnék még közölni a képviselő-testülettel.
Borbély Gergely doktor Úr 2016. december 31-ével felmondta a házion’osi szolgálatot
mindkét településen. Jelenleg nincs orvos, aki elvállalná a két települést. Ez hatalmas
problémát jelent.
A másik, amiről tájékoztatni szeretném a jelenlévőket az, hogy a korábbi háziorvosunk
Lukács doktor Úr elkészítette az általa használt eszközök listáját, amelyeket most eladásra
kínál a települések számára. Ennek a megvásárlása Kerecsend feladata lenne, de Kerecsend
anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé. Kérem, a demjéni képviselő-testületet, amennyiben
lehetséges a demjéni orvosi rendelőben használt eszközöket a nyilvántartott értéken, azaz
605 000 Ft-os áron vásárolják meg. Ez a demjéni rendelő tulajdona marad, illetve átadható
lenne az újonnan érkező háziorvos számára.

Gémes Ferenc képviselő

Javaslom, vegyük meg.

Fodor Géza pol~ármester

Célszerű lenne most ezen a nyilvántartott, kedvezőbb áron megvásárolni az eszközöket.

Szlávik Flórián képviselő

Ezt a bizonytalan helyzetet nem az Önkormányzatok idézték elő, hanem az egészségügy
magyarországi helyzete.

Berecz Lászlóné képviselő

Demjén önállóan nem csatlakozhat valamelyik szomszédos körzethez, például
Egerszalókhoz?

Kiss Sándor címzetes föje2yző

A körzeteket nem az orvos határozza meg. Lehetőségként elképzelhető.

Fodor Géza pol~ármester

Ez ügyben Egerszólát polgármesterével holnap fogok találkozni és egyeztetni, mivel
Egerszóláton sem megoldott a háziorvosi ellátás.

Berecz Lászlóné képviselő

Közlekedés szempontjából Egerszalók kedvezőbb lenne.
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Sziávik Flórián képviselő

Egerszalókkal javaslom a kapcsolatot felvenni. Kéijük, hogy a körzeteket rajzolják át.
Fodor Géza pol~ármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Bemjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2016.(XI.17.)
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról.

Fodor Géza pol~ármester

Kérem, hogy a szóban elhangzott előteijesztés alapján szavazzuk meg az orvosi eszközök
megvásárlását a demjéni orvosi rendelőbe 605 000 Ft-os nyilvántartási áron.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat), majd az alábbiak szerint határozott.

55/2016.(XI.9.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előteijesztés alapján
megtárgyalta és elfogadta a demjéni háziorvosi
szolgálat működéséhez szükséges eszközök
megvásárlását Dr. Lukács Béla háziorvostól
605 000 Ft, azaz Hatszázötezer forintos
nyilvántartott értéken 10 havi részletfizetéssel.
A képviselő-testület felhatalmazza Fodor Géza
polgármestert, hogy az adásvételi szerződést
Dr. Lukács Béla háziorvossal kösse meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

VI. Napirendi pont

Demjén község Önkormányzata képviselő-testületének a növények ültetési távolságáról szóló
rendelete

Fodor Géza polgármester

Felkérem Lepres Elvira aljegyzőt ismertesse a rendelettervezetet.

Lepres Elvira alie~yző
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Szükségesnek tartottuk a szornszédviták elkerülése érdekében a növények ültetési
távolságának, illetve a már meglévő növények gondozásának szabályait rendeletben
meghatározni. Ez egyben elősegítené Demjén egységesebb zöldfelületi arculatképének
kialakítását.

Fodor Géza polgármester

Régen is volt szabályozás erre vonatkozólag.

Berecz Lászlóné képviselő

A rendelet terjedelme nem nagy, fontosnak tartom, hogy minden lakásba juttassuk el a
szövegét, hogy alaposan megismerhesse mindenki, mit szabad és mit nem ültetni.

Szlávik Flórián képviselő

A meglévő szabálytalanul ültetett több éves fákat ki kell vágni?

Fodor Géza polgármester

Nem, a már meglévő növények gondozását kell megfelelően elvégezni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott cl, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Beiujén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016.(XI.17.)
önkormányzati rendeletét a Növények telepítési távolságáról.

VII. Napirendi pont

Demjén község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önlcormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosító rendelete

Fodor Géza polgármester

Felkérem, Lepres Elvira aljegyzőt ismertesse a rendelet tervezetét.

Lepres Elvira aljegyzö

Szeretnénk korszerűbbé és egyszerűbbé temű a jegyzőkönyvírást. Mivel képi és hangfelvétel
is készül minden képviselő-testületi ülésről, fölösleges ha a jegyzőkönyv szószerinti
szöveggel készül cl. A jegyzőkönyv a rendelet módosítása szerint tartalmazni fogja az
önkormányzatokról szóló törvény által előírt kötelező elemeket, illetve a jegyzőkönyv részét
képezi a rögzített képi és hangfelvétel.
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Szlávik Flórián képviselő

Nem tájékoztattak senki a diktafon beszerzéséről.

Fodor Géza polEármester

A diktafont már régen használjuk

Nádasdi János alpol~ármester

Nagyonjó dolognak tartom.

Berecz Lászlóné képviselő

Nem tudtuk, hogy a diktafont meg kellett venni. Nem szeretném, ha engem korlátoznának a
beszédben.

Fodor Géza polűrmester

Nem erről van Szó.

Gémes Ferenc képviselő

A lényeg, hogy a jegyzőkönyv tartalma rövidebb legyen, és mellette ott van a szószerinti
szöveget tartalmazó diktafon és videó.

Fodor Géza polgármester

A jegyzőkönyv lényege nem fog változni.

Fodor Géza pol~ármester

Szavazásra bocsátja, az előteijesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016.(XI.17.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról.

VIII. Napirendi pont

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet módosítása
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Lepres Elvira aljegyző

A 2009-ben megépült ún „Táncsics út folytatása” útszakasz még hivatalosan nem rend&kezik
utcanévvel. A közelmúltban építési engedélyt kértek a területen lévő ingatlanra. Nem tartjuk
célszerűnek ezt is Táncsics útnak elnevezni. A „Határ utca” nevet gondoltuk a 443/9 ás
443/10 brsz-ú útszakaszra. Illetve nem szerepelt a rendeletünk mellékletében a már meglévő
296/2 hrsz-ú Petőfi utca, ezt is szeretnénk a rendelet mellékletébe felvenni.

Berecz Lászlóné képviselő

Igen, én is észrevettem, hogy a Petőfi út hiányzik.

Gémes Ferenc képviselő

Az Oroszné tulajdonában lévő új útszakaszról van szó?

Lepres Elvira aliegvző

Igen.

Fodor Géza poldrmester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(XI.17.))
önkormányzati rendeletét a közterületnév megállapításának, a házak számozásának és
emléktáblák elhelyezésének szabályainak szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

IX. Napirendi pont

(4 Champignons Kft. kérelme

Fodor Géza pol~ármester

Az Új Champignons KU. ügyvezetője Isó AMor megkereste Demjén Község Önkormányzatát
a Demjén 0287/19 és 0287/21 brsz-ú területek belterületbe vonásával kapcsolatban. Kéri,
hogy az Önkormányzat támogassa a belterületbe vonási kérelmüket.

Szlávik Flórián képviselő
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Ezek a területek még nem voltak belterületbe vonva?

Fodor Géza poldrmester

Nem.

Gémes Ferenc képviselő

Rendezési tervet emiatt kell —e módosítani?

Kiss Sándor címzetes tő jegyző

Nem.

Berecz Lászlóné képviselő

Valószínű, hogy rendezési terv módosításának kérelem fogja követni a belterületbe vonást.
Javaslom, csak Úgy fogadjuk el a kérelmet, ha kikötjük, hogy a cég Bzesse meg az
Önkormányzat felé az adótartozását.

Fodor Géza pol~ármester

Kérem, az elhangzott javaslattal együtt fogadjuk el a kérelmet.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

56/2016.(XI.9.) önkormányzati határozat

Denijén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Új Champignons KR. kérelmének
helyt ad, és hozzájárul a Demjén 0287/19 és
0287/21 hrsz-ú területek belterületbe vonásához.
A hozzájáruló nyilatkozat kiadásának feltétele az,
hogy a Kű-nek ne legyen fennálló adótartozása
Demjén Község Önkormányzatával szemben.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

X. Napirendi pont

Gyógyhely koncepció intézkedési terv elfogadása
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Fodor Géza ijolűrmester
Felkérem Kiss Sándor címzetes főjegyző urat az intézkedési terv ismertetésére.

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Demjén község gyógyhellyé minősítési eljárása folyamatban van. Az elkészült koncepció a
benyújtandó pályázat részét képezi majd.

Nádasdi János alpol~ármester

Visszajelzés érkezett-e a mérésekkel kapcsolatban?

Fodor Géza polgármester

Jók lettek a mérési adatok.

Szlávik Flórián képviselő

Egerszalók valóban gyógyhely lett?

Fodor Géza po1~ármester

Igen, de nem Egerszalók teljes területe, csak a Saliris és környéke. Javaslom, fogadjuk el az
előterjesztést.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (5 igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

57/2016.(XI.9.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja Den~ijén és Térsége
Turisztikai Stratégiáját és az ahhoz kapcsolódó
intézkedési tervet, valamint a
gyógyhelyfejlesztési pályázat (GINOP 7.1.3)
előkészítési koncepcióját.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a gyógyhellyé minősítési kérelem
benyújtására 2016. december 16.

XI. Napirendi pont

Alappont hálózati pont helyreállítási árajánlatok elbírálása
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Fodor Géza polgármester

Felkérem Lepres Elvira aljegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Lepres Elvira aljegyző
A Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya felszólította önkormányzatunkat,
bogy a Demjén 0164 brsz-ú ingatlanon megrongálódott 77-2320 számú vízszintes alappont
hálózati pont földfelszíni jelét állítsuk helyre. Az általuk megküldött beszállítói lista alapján
megkerestünk három vállalkozót, hogy küldjön árajánlatot a munkálatok elvégzésére. Két
vállalkozó küldött árajánlatot, melyet a képviselők számára megküldtünk.

Fodor Géza polgármester

Bízunk benne, hogy az alapépítmény nem rongálódott meg.

Szlávik Flórián képviselő

Javaslom, nézzük meg, hol van ez a pont és tudjuk meg, ki rongálta meg.

Berecz Lászlóné képviselő

Javaslom, a legolcsóbb árajánlatot fogadjuk el.

Fodor Géza polgármester

Az elhangzottak alapján javaslom Szabó Imre főldmérő mérnök árajánlatát fogadjuk cl.
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

58/2016.(XI.9j önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Szabó Imre töldmérő mérnök
árajánlatát a Demjén 0164 helyrajzi számon
megrongálódott alappont hálózati pont
helyreállítási munkálatainak elvégzésére. A
képviselő-testület 200 000 Ft + áfa vállalkozási
díj, ás 330 000 Ft ± áfa alappont áthelyezés díja
összegben fogadja el az árajánlatot.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
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XII. Napirendi pont
Demjén kerékpárút folytatása közbeszerzési szakértői árajánlatok elbírálása

Fodor Géza polürmester

Felkérem Kiss Sándor főjegyző urat a napirendi pont ismertetésére.

Kiss Sándor címzetes f~ieEyző

Három árajánlatot kértünk a kerékpárút közbeszerzési eljárásának lefolytatására. Javaslom, a
legolcsóbb árajánlatot az IGLU LTP KR. árajánlatát fogadjuk el.

Fodor Géza pol~ármester

Az elhangzottak alapján javaslom az IGLU LTP KR. árajánlatát fogadjuk el.
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

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

59/2016. (XIS.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a „Kerékpárút fejlesztése
Demjén községben” című, TOP-3.l .l-l5-HB1
- 20 16-00002 azonosító számú pályázat
keretében tervezett építési beruházás
közbeszerzési szakértői feladataival - a
beérkezett pályázatok elbírálása alapján — a
legkedvezőbb ajánlatot adó IGLU LTP KR-t
(1071 Budapest, Peterdy u. 9. 11115.) bízza
meg 598.000 Ft ± áfa díjért.
A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor
címzetes főjegyzőt, hogy a nyertes
ajánlattevővel a szakértői feladatok ellátására
vonatkozó szerződést készítse elő.
A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor
Géza polgármestert, hogy a nyertes
ajánlattevővel a vállalkozási szerződést aláírja.
Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Fodor Géza polgármester
XIII. Napirendi pont
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Egyéb ügyek, indítványok

Fodor Géza pol~ármester

Felvettük a kapcsolatot a szlovákiai Deménd község polgármesterével és meghívtuk a
demjéni november 26-aj disznótorosra. Elfogadták a meghívásunkat. A vendégek
vendéglátásával kapcsolatos költségeket önkormányzatunk vállalja.

Szlávik Flórián képviselő

Javaslom, a Korona Borházban szállásoljuk cl őket.

Fodor Géza po1~ármester

Az idén is csomagot szeretnénk adni a gyerekeknek Mikulás napján. 85 fő a 14 év alatti
gyerekek száma. A tavalyihoz hasonlóan 800-1000 Ft értékű csomagot adunk.

A képviselő-testület egyetért a javaslattal.

Fodor Géza ijol~ármester

Szeretnénk a polgármesteri irodába új íróasztalt vásárolni székekkel. Már kértem árajánlatot.
Az asztal költsége várhatóan 180 000 Ft. Kérem, a képviselő-testületet támogassa az Új
íróasztal elkészítését.
Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

60/20 16.(XI.9.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy a Hivatal
polgármesteri irodájába Új íróasztal kerüljön
megvásárlásra 180 000 Ft értékben.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polúrmester

Kérem a képviselő-testületet, az Új Ravatalozóba 10 darab, a Hivatalba 20 darab Új szék
vásárlását engedélyezze számomra.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

61/2016.(XI.9j önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja a demjéni ravatalozóba 10 db
a Polgármesteri Hivatalba 20 db Új szék
vásárolását.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Berecz Lászlóné képviselő

Javaslom, döntsünk a lélekharangról is.

Fodor Géza poldrmester

Felveszem a kapcsolatot a készítővel, illetve cl is kell menni meghallgatni.

Berecz Lászlóné képviselő

Javaslom, a temető parkolónál és a feljárónál rönkfából készült korlátot helyezzünk cl. Jelezni
szeretném, hogy a felső buszmegállót vastagon borítja a levél. Kérdezem, a karácsonyi
díszkivilágítás mikor lesz feltéve, vásárolunk-e újakat és kivel tetetjük fel.

Nádasdi János alpolgármester

Javaslom, az oszlopokra helyezzük cl az aljzatokat.

Fodor Géza pol~ármester

Azt engedélyeztetni kell. A maklári polgármester úr foglalkozik díszkivilágítással.

Bcrecz Lászlóné képviselő

Javaslom, a Művelődési Házban oldjuk meg a hangosítást, mert az előadásokat nem lehet
hallani.

Fodor Géza polgármester

Hozzáértő embert kell megbízni, aki a hangtechnikai berendezéseket kezelni tudja a
rendezvények alkalmával.



Kiss Sándor címzetes Fé jegyző

Tájékoztatni szeretném a képviselőket a közös Önkormán5zati I-Ii’atalnál ‘égzett
közszolgálati ellenőrzés mindent rendben talált. El szeretném még mondani. bogy az ASP
programhoz való csatlakozás nekünk a következő é’ ben ‚álik kötelezővé. Kérem. bogy a
képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását, amellyel a hivatalok gépparkjának
korszerűsítését meg tudnánk oldani.

Fodor Géza i,ol~ármester

Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

62/2016.(XI.9j önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, hogy a Kerecsendi Közös
Önkormányzati Hivatal ASP rendszerhez történő
csatlakozása érdekében a szükséges beszerzések
támogatására Kerecsend Község Önkormányzata
pályázatot nyújtson be.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Fodor Géza pol2ármester

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

Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester círnzetes főjegyző


