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3395 Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300; Fax.: (36) 550-309
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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. december 22. napján megtartott ülésén

Napirend:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Demjén csapadékvíz elvezető árkok garanciális javítási munkái elvégzésének
problémáiról tájékoztatás
előadó: Fodor Géza polgármester
3. Demjén háziorvosi szolgálat 2017. évi ellátásáról tájékoztatás
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
4. Egyéb ügyek, indítványok

Határozat száma
66/201 6.(XII.22.)

67/2016. (XII.22.)

Határozat tárgya
A csapadékvíz elvezető árkok garanciális munkálatai
költségének meghatározására rnggetlen szakértő megbízásának
elfogadása
Közmiinlcások jutalmazásának elfogadása

A jegyzőkönyv 11 1-től 118-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 22-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége (3395 Demjén, Kossuth tér
1.) tanácskozó termében megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti iv szerint
Fodor Géza polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja, a testületi ülést kezdjék a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően Katona
Krisztina helyettes tagóvoda vezető bemutatkozásával.
Á képviselő-testület egyhangúan elfogadta a javaslatot.
I.

Napirend
Katona Krisztina helyettes tagóvoda vezető bemutatása

Fodor Géza polEármester
Felkérem Kovács Istvánné jelenlegi tagóvoda vezetőt mutassa be az utódját.
Kovács Istvám~é ta~óvoda vezető
Ugy gondolom, Krisztina majd elmond mindent, amit fontosnak tart megosztani magáról.
Katona Krisztina helyettes ta~óvoda vezető
Köszöntöm a képviselő-testületet, köszönöm a lehetőséget. 25 éve vagyok a pályán. Három
főiskolai és egy egyetemi diplomával rendelkezem. Jelenleg a kerecsendi óvodában
dolgozom. Már két hetet eltöltöttem a demjéni óvodában, ami nagyon tetszik. A gyerekek
nagyon ügyesek és aranyosak, bízom benne, hogy zökkenőmentes lesz az átmenet.
Fodor Géza polgármester
Bízunk benne, hogy problémamentes lesz a beilleszkedés és a közös munka. Távoli
elképzelésünk, hogy több csoportos óvoda működjön a településen.
Berecz Lászlóné képviselő

Úgy hallottuk a gyerekek is befogadtak.
Fodor Géza polgármester
Köszönjük Katona Krisztinának a bemutatkozást. Folytassuk a képviselő-testületi ülés
munkáját a 2. napirendi ponttal.
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II.

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

Fodor Géza polgármester
A Dózsa út felújítása folyamatban van. Holnap reggel 8.00-kor területbejárásra kerülne sor.
Sok probléma merült fel a felújítás során. A művezető elismerte a hibákat. Most leállítják a
munkát és tavasszal folytatják a hideg időjárás miatt. A kivitelezés teljes költségének 10 %-a
csak a munkák teljes befejezésekor kerül megfizetésre.
Berecz Lászlóné képviselő
Az aszfaltmaratásnál is több probléma tapasztalható.
Fodor Géza polgármester
A legjobb megoldás a csapadékvíz elvezetése lenne. Ez azonban csak pályázatból
megoldható, ami jelenleg nincs.
A Ravatalozóval kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a vállalkozó a
tavasszal kicseréli az ajtókat. A fűtést is kicserélte panelfűtésre. Célunk az volt, hogy a víz az
épületben, a hidegben se fagyjon el.
Elkészült a polgármesteri iroda. Nagyon szép lett.
Holnap 13.00-ra a Ravatalozóba érkezik az Új asztal.
A képviselők a tájékoztatást egyhangúan elfogadták.
III.

Napirend
Demjén csapadékvíz elvezető árkok garanciális javítási munkái elvégzésének
problémáiról tájékoztatás

Fodor Géza polgármester
A képviselő-testület tagjai számára megküldtük azt a levelet, amely tartalmazza Bódis ügyvéd
Úr tájékoztatását arra vonatkozólag, hogy a Schmidt Gép Kit. mit válaszolt a felszólító
levelünkre. Eszerint azért nem akarják elfogadni a garanciális idő hosszabbítását, mert az a
személy, aki aláírta, nem szerepel a cég aláírásra jogosultjai között. Valószínű, hogy peres
úton érvényesíteni tudnánk a garanciára vonatkozó jogainkat.
Berecz Lászlóné képviselő
A műszaki átadáskor már kiderültek a problémák?
Fodor Géza polgármester
Az egy éves garanciális idő alatt nem.
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Gémes Ferenc képviselő
Mindenképpen szakértővel nézessük meg, és szólítsuk fel a kivitelezőt. Nem biztos, bogy a
pernek sok értelme lenne. A munkát úgyis nekünk kell elvégeznünk.
Fodor Géza pol2ármester
Szűcs Zoltán aláírásának vonalán lehetne elindulni.
Kiss Sándor címzetes főjegvző
Szűcs Zoltán megtévesztett minket, mi jóhiszeműen jártunk cl. Vele tartottuk folyamatosan a
kapcsolatot a kivitelezés során.
Fodor Géza polgármester
Én sem a perhez ragaszkodom minden áron.
Kiss Sándor címzetes főjegyző
A szakértői vonalon induljunk cl.
Fodor Géza polgármester
Javaslom. bízzunk meg
értékét.

egy

szakértőt, aki pontosan meghatározza a kijavítandó munka

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az egyhangú szavazással (öt igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta
el:
66/201 6.(X1L22.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Demjén, Kossuth téri és Rákóczi utcai csapadékvíz
elvezető árokszakasz garanciális munkálatai költségének
meghatározásával ~iggetlen szakértőt kíván megbízni. A
Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert,
hogy a szakértő felkéréséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
IV.

Napirend
A demjéni háziorvosi szolgálat 2017. évi ellátásáról tájékoztatás

Fodor Géza polgármester
Felkérem Kiss Sándor címzetes főjegyző urat tájékoztassa a képviselőket a háziorvosi
szolgálat 2017. évi ellátásáról.
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Kiss Sándor címzetes főiegvző
Borbély doktor Úr 2016. december 31-ével felmondta a helyettesítést. Felkértük doktor urat,
hogy 2017. március 31-ig Takács Mónika doktornővel közösen lássák el a háziorvosi
teendőket, de Borbély doktor ezt nem vállalta. DR. Takács Mónika egyedül csak 2017. január
24-éig tudja ellátni a feladatokat. Ő javasolt egy másik doktornőt, Dr. Ribánszki Ritát, aki
meg is keresett minket, és akivel tárgyaltunk is. Erdekelte a feladat. Március 31 -éig elvállalná
a helyettesítést a két településen. Fodor Géza polgármester Úr kérte, hogy Demjénben legyen
több rendelési nap. Január 25-étől már ő helyettesítene mindkét településen teljes
munkaidőben. A vele kötendő szerződés előkészítése folyamatban van.
Fodor Géza polEármester
Beszélgettünk a doktornővel, hogy ha Demjén talán leválna Kerecsendről és Egerszóláthoz
csatlakozna, nagyobb eséllyel találna háziorvost. Nagyon nehéz lenne a leválás, mivel minden
téren össze vagyunk kapcsolódva Kerecsenddel. A doktornő nagyon határozott volt. Borbély
doktor közben Úgy nyilatkozott, hogy Demjént önmagában, Kerecsend nélkül el tudná
vállalni. 2-2,5 év mÚlva felesége is háziorvos lesz, és errefelé szeretnének letelepedni.
Nádasdi János alpolűrmester
Borbély doktor nagyon jó orvos.
Berecz Lászlóné képviselő
Lehetne csak Demjént elvállalnia?
Kiss Sándor címzetes fóiegvző
Nem, csak ha Demjén teljesen leválna Kerecsendről. Nem biztos, hogy az OEP ezt támogatná.
Berecz Lászlóné képviselő
Jó lenne, ha Borbély doktor maradna, de nem biztos, hogy ez megoldható lesz, próbáUcozzunk
az Új doktornővel. Mindenképpen legalább heti 3 nap rendelés legyen Demjénben.
Fodor Géza polgármester

Én ragaszkodom a heti 3 nap rendeléshez.
Berecz Lászlóné képviselő

Új asszisztenst nem kell felvenni?
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Igen, Új asszisztenst is kell felvenni. Mindenképpen számolni kell a költségeket, mivel a 3.
hónaptól az OEP Hnanszírozása nem lesz elég. Annak nincs akadálya, hogy az OEP-nél
érdeklődjünk az önálló finanszírozásról. A 18 év alattiakat az OEP jobban támogatja
Kerecsend e szempontból kedvezőbb helyzetben van, mint Demjén.
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Fodor Géza polgármester
Borbély doktor heti 3 napon elvállalná 650 000 Ft-ért Demjént, ebben az összegben benne
lenne az asszisztens költsége is. Nagyh~ged mellett ezt meg tudná oldani.
Verebélyi polgármester Úr szerint Egerszólát tudná fogadni Demjént is.
Kiss Sándor cimzetes főjegvző:
Mivel 2017. márciusig Ribánszki doktornő elvállalná a helyettesítést a két településen, az
addig teijedő időben lesz lehetőség an~a, hogy tájékozódjunk a lehetőségekről az OEP-nél.
Fodor Géza polgármester
Megvizsgáljuk, Demjén milyen feltételekkel tudna leválni Kerecsendről.
Berecz Lászlóné képviselő
Ha 2017. április 1 -jéig le tudnánk válni, Ribánszky doktornő ezt hogyan fogadná?
Kiss Sándor címzetes főjegyző
Ribánszky doktornő a praxisjogot nem vásárolná meg.
Fodor Géza polgármester
Javaslom, nézzünk utána a leválás lehetőségének.
V.

Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Fodor Géza polgármester
Kérdezem van-e valakinek előteijesztése?
Nádasdi János alpolgármester
A Szépasszonyvölgy utcában Helli Istvánné kerítése veszélyessé vált, fel kell szólítani a
rendbetételére vagy lebontására.
Fodor Géza polgármester
A temető lejáratához zÚzalékot fogunk vitetni, mert van egy bukkanó.
Berecz Lászlóné képviselő
Történt —e előrelépés a lélekharang ügyében?
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Fodor Géza polgármester
Folyamatban van. A Ravatalozó kivitelezőjének meg kell adnia a pontos méretet, hogy milyen
harangot rendeljünk. Az Alapítvány hozzájárul a költségekhez.
Nádasdi János alpolEármester
A kamerát már vissza lehet tenni a temetőbe a régi helyére.
Szlávik Flórián képviselő
Meg kell oldani a temető két bejáratánál zárható sorompó elhelyezését. Ha be szeretne valaki
autóval hajtani a temetőbe, azt csak a hivatalban elhelyezett kulcs elkérésével tehesse meg!
Fodor Géza iol~ármester
A sírhely árhelyezésére sor került. 140 000 Ft volt a költsége.
Zúzalékos lépcsőfok kerülne kialakításra a temető elején, mert csúszásveszélyes.
Nádasdi János alpolEármester
Az urnasírhely előtt is ki kell alakítani egy teret.
Gémes Ferenc képviselő
Elkészült-e már a Szépasszonyvölgy utcából levezető, a buszmegállóig tartó járda terve? Ez
nagyon fontos. A következő közmeghallgatásra a költségvetését is szeretnénk megismerni.
Berecz Lászlóné képviselő
A játszótéri szennyvízátemelő büzét is meg kell szüntetni.
Fodor Géza polgármester
Ezekre a munkálatokra csak tavasszal tudunk sort keríteni. A temetői vízerősség is kijavításra
kerül a temetői csapon. A cső átmérője nagyobb lesz januárban, a vízhozam növekedni fog.
Javaslom, a közmunkásoknak is adjunk Erzsébet utalványt.
Szlávik Flórián képviselő
Javaslom, ne munkavégzés alapján adjunk, hanem az ünnepi alkalom miatt és ne maradjon ki
senki.
Fodor Géza polgármester
Javaslom, Staut Eszter, Farkas Róbert és Misz József közmunkások kapjanak 10 000 Ft értékű
Erzsébet utalványt januárban.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
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A kép”iselő-testület az egyhangú szavazással (Öt igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

67/2016.(XIl.22.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előteijesztés alapján úgy határozott. hogy három
demjéni közmunkás, Misz József, Farkas Róbert, Staut
Eszter január hónapban részesüljön 10 000 Ft értékű
Erzsébet utalványban.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza nolúrmester
Mivel az 5. napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a
részvételt az önkormányzati ülésen, és az ülést bezárja.

k.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
círnzetes fójegyző

