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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2017. január 11. 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 Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkonnányzati rendelete a szociális
tűzifa támogatásról
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

3. Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületnév megállapításának, a
házak számozásának és emléktáblák elhelyezésének szabályairól szóló rendeletének
módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

4. Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének az Onkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendeletének módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. Egyéb ügyek, indítványok

Rendelet száma Rendelet címe
1/2017. (1.12.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatásról
2/2017.(I.15.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete a

közterületnév megállapításának, a házak számozásának és
emléktáblák elhelyezésének szabályairól szóló 5/2014.(IX.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról

3/2017. (1.13.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Onkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011 .(IX. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Határozat száma Határozat tárgya
1/2017. (1.1 1.) Demjén község gyógyhellyé nyilvánítása kérelmének

benyújtása
2/2017. (1.11.) Staut Eszter az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő

alkalmazása_a_Demjéni_Turisztikai_Irodába.

A jegyzőkönyv 1-12 szániozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január ii-én a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
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.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot.

1. Napirend:

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

Fodor Géza polEármester

2016. december 22-én volt az utolsó képviselő-testületi ülésünk. A polgármesteri hivatal
tanácskozó termébe megvásároltuk az Új székeket. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban
tájékoztatom a képviselőket, hogy Bódis ügyvéd Úr küldött egy szakértőt, aki nem tudta
elvállalni a feladatot. A Kossuth téren a szennyvízátemelő miatt a Heves Megyei Vízművel
felvettem a kapcsolatot, hamarosan megnézik a problémát. Biológiai szűrő elhelyezése lesz a
megoldás. A Dózsa Út-és járdaépítéssel kapcsolatban áprilisig megszüntetik a hibákat, a
beruházás bruttó árából 10%-ot visszatartunk a munkák teljes körű elvégzéséig.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag elfogadta.

2. Napirendi pont:

Demjén község gyógyhellyé minősítési eljárásának folytatása

Kiss Sándor címzetes fójegvző:

Egy hároméves folyamat lezárult, elkészültek a mérési jegyzőkönyvek, beszereztük a
szükséges dokumentumokat. A kérelmet szeretnénk benyújtani 2017. január 31 -éig. A hét
végén találkozunk a szakértővel, aki segítséget nyújt a kérelem véglegesítésében. A képviselő-
testületnek most döntést kellene hoznia arról, hogy benyújtjuk a település gyógyhellyé
nyilvánítása iránti kérelmét.

Szlávik Flórián képviselő:

A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatban határozottabbnak kell lennünk. A rendre és a
tisztaságra szigorúbban kell vigyáznunk.

Berecz Lászlóné képviselő:

A gyógyhellyel kapcsolatban lesz-e még más költségünk?
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Kiss Sándor címzetes fője~yző:

Nem.

Nádasdi János alpol~ármester:

A ra”atalozó költségeit teljes körűen kifizettük?

Fodor Géza poWármester:

Igen.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

A 10% nem sok, de nem is kevés az építőiparban.

Fodor Géza polgármester:

Kiss Sándor címzetes fójegyző előterjesztése alapján szavazásra bocsátom a gyógyhellyé
minősítéssel kapcsolatban a kérelem benyújtását.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:

1/2017. (1.11.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület megállapítja, hogy az 50/20 14.
(IX.3.) határozata alapján elindult, majd az 59/2014.
(IX.24.) és a 72/2014. (XII.3.) határozatai alapján
lefolytatott gyógyhellyé nyilvánítást előkészítő eljárás
befejeződött. A kérelem benyújtásához szükséges
szakértői vélemények, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek és
egyéb mellékletek rendelkezésre állnak.
A Képviselő-testület mindezek alapján úgy döntött, hogy
a természetes gyógy tényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.)
BÜM rendelet előírásai alapján benyújtja kérelmét
Demjén község kijelölt területének gyógyhellyé
nyilvánítására.
A Képviselő-testület megbízza Kiss Sándor cínzetes
főjegyzőt, hogy a kérelmet a szükséges mellékletekkel
ellátva készítse el, egyúttal megbízza Fodor Géza
polgármestert, hogy a kérelem benyújtásáról
gondoskodjon.
Felelős a kérelem benvújtásáért: Fodor Géza
polgármester
Határidő: 2017. január 31.

3. Napirendi pont:

Demjén község önkormányzata képviselő-testületének a szociális tűzifáról szőlő
rendeletének elfogadása
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Kiss Sándor címzetes föjeEyző:

A tavalyi évhez hasonlóan elkészítettük a szociális tűzifáról szóló rendeletünket. A problémák
elkerülése végett egyeztetések zajlottak a rendelet elkészítése előtt. Ha a képviselő-testület
szükségesnek találja, környezettanulmányt is végzünk a fa kiosztása előtt.

Sziávik Flórián képviselő:

Felsőbb jogszabály alapján jár a támogatás. A szabályozás ellenére gyakran lehetségesek
kiskapuk. Egyesek egyszer egyedülállók, máskor egy háztartásban élnek — attól i~iggően,
hogy az adott támogatás esetében mit kívánnak az érdekeik. Ezt ellenőrizni szükséges.

Kiss Sándor címzetes fZ5jegyző:

Központi rendelet erre vonatkozólag nincs. A támogatás feltételeit a képviselő-testület
határozza meg.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Van-e arra lehetőség, hogy a gáz~ítés helyettesítésére a fával való ~tési rendszer
kialakításához az önkormányzat támogatást nyújtson?

Kiss Sándor címzetes fójegyző:

Lakhatáshoz adható támogatás a helyi szociális rendeletünk szerint. A testület külön dönthet,
hogy ezeken túlmenően nyit-e keretet.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

A gázzal fűtők is megkaphatnák ugyanazt a támogatást.

Kiss Sándor címzetes főiegvző:

Erről a képviselő-testületnek szükséges döntenie.

Szlávik Flórián képviselő:

A környéken már minden fát kivágtak, most is Egerbaktáról hozzák a fát.

Rézműves Róbert DRNÖ elnök:

A gázszámlák kiemelkedően magasak.

Berecz Lászlóné képviselő:

Mérjük fel az igényeket, milyen költségeket jelentene ez.

Rézinűves Róbert DRNÖ elnöke:

Kb. 100 00 Ft lenne az átépítés költsége.
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Fodor Géza polgármester:

Biztos sok embert érintene.

Berecz Lászlóné képviselő:

Minden feladatot az Önkormányzatnak kell megoldania.

Gémes Ferenc képviselő:

Mi kaptunk a tűzifához támogatást? Jobb lenne, ha pénzben adnánk oda, mert 1 m3 tűzifa
nagyon kevés.

Kiss Sándor címzetes föje~vző:

Igen kaptunk 711 200 Ft-ot, amihez önerőt is biztosítanunk szükséges.

Fodor Géza polaármester:

A szállítást ás ennek költségeit is az Önkormányzatnak kell vállalnia ás biztosítania. Az
előteijesztés alapján felkérem a képviselő-testületet a rendelet elfogadására.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előteijesztés alapján, egyhangúlag, öt igen szavazattal elfogadta a
jegyzőkönyv mellékletét képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (1.12.) önkormányzati rendeletét a szociális tűzifa támogatásról.

4. Napirendi pont:

Denijén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017.(I.15.) rendelete
a közterületnév megállapításának, a házak számozásának és emléktáblák
elhelyezésének szabályairól szóló 512014.(IX.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Kiss Sándor címzetes fője~yző:

A Vizes-hegyre egy kisgyermekes család költözött egy zártkerti ingatlanba. Ezért szükséges
az utca elnevezése és a ház házszámozása. Három utat érintően javaslunk utcaneveket. De a
képviselő-testület máshogy is dönthet.

Gémes Ferenc képviselő:

Ennek nem az lesz a következménye, hogy közművesítést is kérnek?

Kiss Sándor címzetes főjegyző:

Nem
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Fodor Géza polgármester:

Kérem a képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján fogadják cl a rendelet
módosítását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előteijesztés alapján, egyhangúlag, öt igen szavazattal elfogadta a
jegyzőkönyv mellékletét képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(I.15.) önkormányzati rendeletét a közterületnév megállapításának, a házak
számozásának és emléktáblák elhelyezésének szabályairól szóló 5/2014.(IX.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

5. Napirendi pont:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(I.13.)
önkormányzati rendelete az Onkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kiss Sándor címzetes főjegyző:

Az SzMSz háziorvosi kormányzati fhnkcióval való kiegészítését szükséges elf’ogadnia a
képviselő-testületnek, mivel a feladatot immár a két önkormányzatnak kell ellátnia. Jelenleg
helyettesítés keretében gondoskodunk a feladatellátásról.

Fodor Géza polgármester:

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés alapján szavazzuk meg a rendelet módosítását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangúlag, öt igen szavazattal elfogadta
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(I.13.) önkormányzati
rendeletét az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

6. Napirendi pont:

Egyéb ügyek, indíti’ányok

Fodor Géza polgármester:

A turisztikai információs iroda dolgozójának szerződése 2016. december 31-én lejárt.
Márciustól újraindul a program, de addig alkalmi munkavállalóként alkalmazzuk, főleg
hétvégén.

Nádasdi János alpolgármester:

Vállalja ezt a munkát?

Fodor Géza polgármester:
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Igen.

Nádasdi János alpol2ármester:

Javaslom, hogy alkalmazzuk tovább.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:
15 napot lehet munkavállalóként alkalmazni. Ne 2 nap, hanem 3 nap legyen, amit ledolgoz,
főleg hétvégén.

Berecz Lászlóné képviselő:

Milyen egyéb munkát tudnánk neki biztosítani?

Fodor Géza polűrmester:

Javaslom, régi használati tárgyakat gyűjtsön össze a Hagyományok Házába.

Szlávik Flórián képviselő:

A két nap kevés.

Fodor Géza pol2ármester:

A két nap csak márciusig lenne, ezt követően elindul a közmunka program.

Géines Ferenc képviselő:

Javaslom, ha lehet, három nap legyen.

Fodor Géza pol2ármester:

Sok lehetőségünk a munka betöltésére nincs a személyeket tekintve. Az előterjesztés alapján
kérem a képviselőket szavazzuk meg a Turisztikai Információs Iroda dolgozójának heti három
alkalommal 2017. március 1-jéig történő alkalmazását.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, öt igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta cl:

2/2017.(I.113 önkormányzati határozat

Demjén Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete
és úgy határozott, hogy 2017. március 1-jéig (a
közmunka program indulásáig) Staut Esztert az
egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmai
munkavállalóként alkalmazza a Demjéni Turisztikai és
Információs Irodába.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
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Fodor Géza polgármester:

2017. augusztus 12-én lesz a Demjéni Hegyeskő Nap’ El kell dönteni, kit szeretnénk hívni
fellépőnek.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ne most döntsük el.

Fodor Géza polgármester:

A TDM menedzserrel egyeztettem a 2017. évi költségvetéssel kapcsolatban. El kell
döntenünk, hogyan vállaljuk a költségek fizetését.

Berecz Lászlóné kéDviselő:

Mire vagyunk kötelezve? Év közben úgysem lehet kilépni.

Szlávik Flórián képviselő:

Ha Úgy marad, ahogy eddig voltunk, mindenről el kell számolni. A Civil Kerekasztal
vezetőjének Össze kell hívnia a Civil Szervezeteket. Ha kevés rendezvény lesz a faluban,
akkor mire költjük a pénzt?

Berecz Lászlóné képviselő:

Nem csak a rendezvényekre lehet fordítani azt a pénzt.

Fodor Géza polEármester:

De akkor nem lesz kiadványunk sem honlapunk.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ezeknek eddig sem volt semmi értelme.

Szlávik Flórián képviselő:

A kiadványokkal kapcsolatban az a probléma, hogy közös. A Gyógyvizek Völgye
kiadványokban Demjén nagyon keveset szerepel.

Fodor Géza pol~ármester:

Demjénről nagyon kevés jó fotó készült. Az volt a kérésem, hogy velem is vegyék fel a
kapcsolatot, mielőtt egy fotóssal Demjént lefényképeznék.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:
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Eddig több rendezvény volt Demjénben. A Káposztás nap elég rosszul sikerült. Jó lenne, ha
lenne a Lakodalmasnak folytatása. Honlapot demjéni lakos is tud szerkeszteni.

Fodor Géza pol2ármester:

A civil szervezetekkel egyeztetve a Lakodalmas megrendezését nem vállalta senki. Dalos nap,
Hegyeskő nap, Káposztás nap, disznótoros lesz.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ezeken kívül is lehetne rendezvényt szervezni. A TDM pénzről ne most döntsünk. Én nem
javaslom, bogy közösködjünk velük.

Fodor Géza pol2ármester:

Most akkor erről ne döntsünk.

Nádasdi János alpol~ármester:

A kiadványokat mással is csináltathatnánk.

Berecz Lászlóné képviselő:

Az egerszalóki polgármester Úr azt mondta, a TDM pénzből napelemes lámpát vettek,
maradandót akartak alkotni. Alkossunk mi is maradandót. Kérjük vissza a pénzt.

Gémes Ferenc képviselő:

Ha szolgáltatást veszünk igénybe, fizessünk érte.

Nádasdi János alpolűrmester:

Ha Esztert felvesszük, küldjük el iskolába, hogy el tudjuk végezni a kiadványok szerkesztési
feladatait.

Szlávik Flórián képviselő:

Beiskolázásnál megállapodást szükséges kötni az adott személlyel.

Fodor Géza pol2ármester:

Az orvosi rendelő átalakításának idején hol működjön az orvosi rendelő?

Kiss Sándor címzetes fi5 jegyző:

Speciális mosdó és még sok minden más fontos, hogy legyen az ideiglenes rendelőben is.

Fodor Géza polgármester:

Erről gondoskodni szükséges.
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Kiss Sándor címzetes fője~yző:

Ezt engedélyeztetni is kell.

Sziávik Flórián képviselő:

A kultúrház nagyon alkalmas helyiség erre.

Berecz Lászlóné képviselő:

Csak a nyári időszakra tervezzük a felújítást.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Az első kis helyiség a Kultúrházban megfelelő.

Fodor Géza po&ármester:

Rendezési tervünket módosítani szükséges. Árajánlat három érkezett erre vonatkozólag.

Bereez Lászlóné képviselő:

Ezt nekünk szükséges elkészíttetnünk?

Kiss Sándor cínizetes főjegyző:

2018. év végéig el kell készíttetnünk az Új rendezési tervünket.

Berecz Lászlóné képviselő:

A tervezetek tartalmai eltérőek. ebben most dönteni nem tudunk.

Kiss Sándor címzetes ~je~yző:

Főépítészt nekünk kell alkalmaznunk. Ez külön költség lesz. Települési arculati kézikönyvet
is kell készíttetnünk. Ezek költségeit még nem ismerjük. Várhatóan még lesznek kiadások.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ez nagyon magas költség az idei évben.

Kiss Sándor címzetes főjegyző:

2018 decemberéig minden településnek új rendezési tervet kell készítenie.

Berecz Lászlóné képviselő:

Napoljuk el, erről most ne döntsünk.

Rézmüves Róbert DRNÖ elnöke:
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Minimum a költségek 50%-át vállalnia kell aimak a vállalkozónak, aki kérelmezi a rendezési
terv módosítását.

Kiss Sándor címzetes főieEyző:

Javaslom, keressük meg a megrendelőket, hogy milyen költségeket tudnának vállalni.

Szlávik Flórián képviselő:

Javaslom, 50%-nál magasabb összegű legyen az a költség, amit a vállalkozóknak vállalniuk
kell.

Fodor Géza polgármester

Javaslom, most vegyük Ic a napirendről a rendezési terv ügyét. Egeztetni fogunk a
megrendelőkkel.

A képviselők egyetétienek a javaslattal.

Fodor Géza polEármester:

Mindenki megkapta a Rákóczi Szövetséggel kapcsolatos előterjesztést. Kérdezem
támogatjuk-e a kezdeményezést?

Berecz Lászlóné képviselő:

Nem javaslom, inkább a helyi szervezeteket kell támogatnunk.

Szlávik Flórián képviselő:

Ez politika. Helyi dolgokat szükséges támogatni, ez nem ránk tartozik.

Fodor Géza poldrmester:

Javaslom, vegyük le a napirendről a témát.

A képviselők egyetértenek a javaslattal.

Berecz Lászlóné képviselő:

A háziorvosi szolgálat ügye holt tart?

Kiss Sándor cimzetes fójegyző:

Március 31-ig helyettesítés keretében gondoskodrn* a feladat ellátásáról. Tájékozódtam az
OEP-nél arról, milyen finanszírozásban részesülne Demjén, ha egyedül látná el a feladatokat’
Demjén indulásként 200 000 Ft-ot kapna. 15 órában szükséges orvost, 8 órában asszisztenst
foglakoztatni. A működési költségek ebben még nincsenek benne. A kiadások lényegesen
meghaladnák a bevételeket.

Fodor Géza polgármester:



Lehet-e hogy az orvos alkalmazza az asszisztens?

Kiss Sándor címzetes fóje~yző:

Lehet, de az asszisztensnek 8 órában kell dolgoznia.

Fodor Géza i,ol~ármester:

2017 márciusáig Lukács Béla doktor úré a praxisjog.

Kiss Sándor címzetes fóje~yző:

Az OEP 1200 fót javasol ideális létszámnak egy körzetben. de nem akadályozzák. hogy akár
kevesebb legyen. Aprilis 1-jétöl válik szabaddá a praxis.

Berecz Lászlóné kéi,viselő:

Mi önálló körzetet kialakítani nem tudunk. Január 24-e után mi fog történni?

Kiss Sándor címzetes fóje~yző:

2017. január 25-étől dr. Ribánszki Rita látja el a feladatotokat március 3 l-éig, szerződést még
nem írtunk alá.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Egerszalók nem vállalna el minket?

Fodor Géza polúrmester:

Az egerszalóki polgármester Úr nem szeretne csökkenteni az egerszalóki rendelési napokon.
Egerszólát tudna vállalni minket, akár három rendelési nappal is.

Berecz Lászlóné kéj,viselő:

Borbély doktor nem tudna minket elvállalni?

Fodor Géza polűrmester:

Demjénnek akkor önálló finanszírozást kellene vállalni, amit nem tudunk megtenni.
Ribánszki doktornő sem akar praxisjogot vásárolni.

Mivel a 6. napirendi pont keretében több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a
részvételt a: önkormányzati ülésen, és a: ülést bezáija.

I
Fodor Géza Kiss Sá dor
polgármester * ‘~ címzetes fójegyző


