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JEGYZŐKÖNYV

Készült Dernjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2017. február 15. napján megtartott ülésén

Napirend:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejü
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

2. Demjén Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

3. Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló
rendeletének módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

4. Demjén Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
előadó: Kiss Sándor eímzetes főjegyző

5. Demjén Község Önkormányzata 2017. évi ülésterve
előadó: Fodor Géza polgármester

6. Egyéb ügyek, indítványok
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Rendelet száma Rendelet tárgya

4/2017. (11.16.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről

5/201 7.(II. 16.) Demjén Község Önkormányzata KépviseRi-testületének
önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló
5/201 5.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat száma Határozat tárgya

4/2017. (11.1 5.) Demjén belterületi kerékpárút folytatásához a
magántulajdonokat érintő változási vázrajzok elkészíttetésének
engedélyezése

5/2017.(II.15.) Szociális tűzifa saját költségen való vásárlásának
engedélyezése

6/2017.(II.15.) Fodor Géza polgármester illetményének és költségtérítésének
megbatározása 2017. január l-jétől

7/2017. (11.15.) Az átmeneti gazdálkodás elfogadása

8/2017. (11.15.) Demjén Község Önkormányzatának Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadása

9/2017(11.15.) Demjén Község Önkormányzata 2017. évi üléstervének
elfogadása

lO/20l7.(II.lS.) Poltrade Bt. megbízása Demjén község új rendezési tervének
elkészítésével

1 1/201 7.(II. 15.) „Testvér-települési programok és együttműködések” című
pályázat benyújtásának elfogadása

l2/2017.(II.lS.) TDM irodának támogatás átadásának engedélyezése, valamint
a támogatás visszaigénylése

13/201 7.(II. 15.) Közösségi Házba új szekrényt készítésének engedélyezése

A jegyzőkönyv 17-28-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza rolEármester

Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés
határozatképes. Kérem a képviselőket napirendi pontok megtárgyalás előtt a tegnapi
egyeztetésen elhangzottak alapján szavazzuk meg a kerékpárút folytatásához kapcsolódó
változási vázrajzok elkészítését azon ingatlanok esetében, melyek előtt a kerékpárút ki lesz
építve.

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

4/2017.(II.15) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztés alapján úgy határozott, hogy a Demjén
belterületi kerékpárút folytatásához a magántulajdonokat
érintő változási vázrajzokat saját költségén elkészítteti. A
képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert,
hogy a változási vázrajzok elkészíttetéséről
gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Fodor Géza pol~ármester

Kérem a képviselőket, ugyancsak a tegnapi egyeztetésen elhangzottak alapján szavazzuk meg,
hogy Demjén Község Önkormányzatának képviselő-testülete még vásárol 5 m3 tűzifát saját
költségen és azt szétosztja a demjéni rászoruló lakosság körében.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot fogadta
el:

5/2017.(II.15) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a szociális tűzifa támogatás iránti
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kérelmek számát figyelembe véve saját költségen még
5m3 tűzifát vásárol, és azt szétosztja a határozat 1. számú

melléklete szerinti kérelmezőknek.
A képviselő-testület felhatalmazza Fodor Géza
polgármestert, hogy a tűzifa megvásárlásáról és
kiosztásáról gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

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

Fodor Géza polgármester

Mivel pár napja volt zárt testületi ülésünk új információkról nem tudok beszámolni.

2. Napirend:

Demjén Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendelete

Fodor Géza polgármester

Felkérem Berecz Lászlónét, a pénzügyi bizottság elnökét tájékoztasson a pénzügyi bizottság
tegnapi, a költségvetéssel kapcsolatos megbeszéléséről.

Berecz Lászlóné képviselő:

2017. február 14-én Demjén község Önkormányzata képviselő-testületének pénzügyi
bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetét. Az önkormányzat
2017. évre tervezett kiadásai az önkormányzat gazdasági programjával összhangban vannak.
A tervezett fejlesztések és működési kiadások a gazdálkodás biztonságát nem veszélyeztetik.
Az intézmények működése biztosított. Demjén község Onkormányzata képviselő-testületének
pénzügyi bizottsága az Onkormányzat 2017. évi költségvetés tervezetét elfogadásra javasolja.

Szlávik Flórián képviselő:

A Széchenyi úton lévő járdaszakasz felújítása kapcsán az idén csak a problémás járdaszakaszt
javaslom kijavítani.

Fodor Géza polgármester:

Egyetértek a javaslattal.

Nádasdi János alpolRármester:

Javaslom, a Sportpálya körüli fákat vágassuk ki.
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Kiss Sándor címzetes Fóje~yző:

A fák kivágását engedélyeztetni kell.

Nádasdi János alpol2árrnester:

Javaslom tuják elhelyezését.

Berecz Lászlóné képviselő:

A civil szervezetek támogatását most nem határozzuk meg összegszerűen. 2017. március 29-
én lesz képviselő-testületi ülés, ahol a civil szervezetek 2016. évi támogatásának elszámolása
és beszámolójuk lesz a napirend.

Fodor Géza nol~ármester

Javaslom, fogadjuk el az előterjesztés alapján Demjén Község Önkormányzatának 2017. évi
költségvetését.

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

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(H.16.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

Kiss Sándor címzetes Fóje~yző:

A költségvetéshez kapcsolódóan tájékoztatom a képviselőket, hogy január l-jén változtak a
polgármesterek illetményére vonatkozó szabályok. A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása szerint az 501-1500 f6 közötti lakosságszámú
települési polgármester illetménye 398 868 Ft, melyhez 15%-os költségtérítés járul amely,
59 830 forint.
Kérem a képviselőket az előterjesztés elfogadására, mivel a polgármester Úr érintett, a
szavazásban nem vesz részt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:

6/2017.(1L15.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztés alapján Fodor Géza polgármester
illetményét 2017. január l-jétől 398 868 forintban
állapítja meg, költségtérítésének összege 59 830 forint. A
képviselő-testület utasítja Kiss Sándor címzetes
fójegyzőt, hogy a kinevezési okirat módosításáról és az
Új illetmény és költségtérítés esedékességkor történő
kifizetéséről gondoskodjon.
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Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

Fodor Géza yol~ármester

Javaslom, fogadjuk cl Demjén Község Önkormányzatának az átmeneti gazdá~kodásról szóló
határozatát is az írásos előterjesztés alapján.

Szavazásra bocsátja az átmeneti gazdálkodásról szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta cl:

7/2017.(II.15) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta Demjén Község
Önkormányzatának a 2017.01.01 -töl folytatott átmeneti
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást a határozat
melléklete szerint.

3. Napirend: ..

Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének rendelete a szociális
ellátásokról

Fodor Géza pol~áririester:

Felkérem Lepres Elvira aljegyzőt, hogy a szociális rendelet módosításáról tájékoztassa a
képvis&őket.

Lepres Elvira alje~yző:

A szociális rendeletünk módosítására a térítési díjak változása miatt volt szükség. A
költségvetési törvényben meghatározottak és az ellátotti létszám változásának hgyelembe
vételével állapítottuk meg a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés térítési díjait.

Fodor Géza pol~ármester:

Kérem a képviselőket az előterjesztés alapján fogadják el a szociális rendelet módosítását.

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

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017.(II.16.)
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
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4. Napirendi pont:
Demjén Község Onkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata

Fodor Géza pol~ármester

Felkérein Kiss Sándor főjegyző urat, ismertesse a napirendi pontot.

Kiss Sándor címzetes fője~yző:

Önkormányzatunknak a pályázatai miatt szükséges aktualizálnia a közbeszerzési szabályzatát.

Fodor Géza pol~árniester:

Javaslom, az előterjesztés alapján fogadjuk cl Demjén Község Önkormányzatának Új
közbeszerzési szabályzatát.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta cl:

8/2017.(II.15) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztéssel megegyezően a határozat melléklete
szerint elfogadta Demjén Község Önkormányzatának
Közbeszerzési Szabályzatát.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal

5. Napirendi pont:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve

Fodor Géza po1~ármester:

Az üléstervet mindenki megkapta’ Javaslom, fogadjuk el Demjén Község Önkonnányzatának
2017. évi üléstervét.

Nádasdi János alpolgármester:

Javaslom, a nyáron még tartsunk egy közmeghallgatást.

Szlávik Flórián kéi~viselő:

Valóban igaz, hogy a közmeghallgatást mostanában nagy érdektelenség kíséri. Kérem a
lakosságot, jöjjenek el és ott tegyék fel kérdéseiket.
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Berecz Lászlóné képviselő:

Azokat a kritikákat, amelyek nem jogosak, nem fogadjuk jó szívvel. A Ravatalozó
megépítéséért egy köszönetet sem kaptunk.

Gémes Ferenc képviselő:

Nem mindenki kritizált, volt, akinek tetszett.

Fodor Géza poldnTlester:

A pozitív visszajelzés több volt.

Fodor Géza poldrmester:

Javaslom, fogadjuk el a 2017. évi üléstervet.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta
cl:

9/2017SII.15.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az előterjesztéssel megegyezően a határozat mefléklete
szerint elfogadta Demjén Község Önkormányzatának
2017. évi üléstervét.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

6. Napirendi pont:

Egyéb ügyek, indítványok

Nádasdi János alpolEánnester:

Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban történt előrelépés?

Fodor Géza pol~ármester:

Levelet fogunk Írni a szolgáltatónak.

Katona Krisztina mb. tagóvoda-vezető

Gond von az óvodai étkeztetés minőségével.
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Fodor Géza polgármester:

Meg fogjuk keresni a szolgáltatót a holnapi nap folyamán.

Sziávik Flórián képviselő:

Többször kértem, dolgozzuk át a tűzifáról szóló rendeletet még a nyáron, nehogy kicsússzunk
a pályázatból. Rengeteg problémát okozott a településen. A névsor sok kritikát von maga
után.

Gémes Ferenc képviselő:

Meg lehetne kérdezni az étkeztetéssel kapcsolatban más szolgáltatót is, akár akkor is, ha
magasabb lenne a költsége.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Javaslom, az egyedül élőknek adjunk gázár-támogatást.

Fodor Géza polgármester:

A szociális tűzifára pályázni szoktunk. Az önkormányzat önerőt biztosít hozzá. A g~ázár
támogatáshoz 100%-ban az önkormányzat adná a támogatást. Egyéb módon is igényelhető
gázár-támogatás. Ez még a működését is veszélyeztetné az önkormányzatnak.

Szlávik Flórián képviselő:

A gázár-támogatás nem önkormányzati feladat.

Berecz Lászlóné képviselő:

Az étkeztetés miatt keressünk meg egy másik szolgáltatót. Javaslom, nézzük meg az
egerszalóki konyhát.

Fodor Géza pol~ármester:

Olyan vállalkozót kell keresnünk, aki vállalja a kiszállítást.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Elkészült-e a kisbolt látványterve. Én Úgy tudom, hogy a vállalkozó beruházni szeretne.
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Fodor Géza pol~ármester

A 2017. évi költségvetésben a felújítás nem szerepel.

Bereez Lászlóné képviselő:

A régi Ravatalozó két asztalát semmisítsük meg.

Kiss Sándor címzetes fóje~yző:

Javaslom Demjén rendezési tervének elkészítésére vonatkozóan a képviselő-testület fogadjon
cl egy árajánlatot. Ha nem fogadjuk cl, addig a vállalkozóval sem tudunk egyeztetni. Három
árajánlatunk érkezett. A Poltrade Bt. egy fiatal csapat, Egerszalókon is dolgoztak. Kiszelovics
Ildikó készítette a legutóbbi módosítást, szakmailag nagyonjó volt. A VT Kfl-t nem ismerjük,
de tegnap Kerecsenden mellettük döntöttek.

Fodor Géza polRármester:

Kiszelovics Ildikó árajánlata részletes, de 2018 áprilisának vége a végső határidő a
munkálatok elvégzésére.

Berecz Lászlóné képviselő:

Nem tudjuk melyikhez milyen plusz költségek szükségesek még.

Kiss Sándor cúnzetes fője~yző:

A digitális alaptérkép elkészíttetése jelenti a legmagasabb pluszköltséget. A legutóbbi
módosításkor megvásárolt térkép csak egyszeri használatra szólt.

Nádasdi János alpolEármester:

A vállalkozók hogyan viszonyulnak a módosításhoz?

Bereez Lászlóné képviselő:

Javaslom, azt válasszuk, ahol a referencialistában környező települések is vannak.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

A határidő is fontos.
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Fodor Géza polúrmester

Javaslom, a Poltrade Bt. árajánlatát fogadjuk cl.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az
alábbi határozatot:

10/2017.(II.15) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
temjén Község Önkormányzata új rendezési tervének
elkészítésére a benyújtott három árajánlat közül a
Poltrade Bt. (1096 Budapest, Telepy u. 23.) ajánlatát
fogadja el 4 500 000 Ft ± áfa összegben. A képviselő
testület utasítja a polgármestert, hogy a nyertes
vállalkozóval a tervezési suerződést kösse meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2017. április 15.

Fodor Géza pol~ármester:

Lakossági fórumon már volt szó a testvértelepülések kapcsolatának kialakításáról és az ehhez
kapcsolódó pályázat benyújtásáról. 2017. március 1-jétől lehet benyújtani a pályázatokat.
Megkerestem ez ügyben Deménd polgármesterét, aki partner ebben a pályázatban. Anyagi
támogatásáról is biztosított.

Szlávik Flórián képviselő:

Nem csak a képviselő-testület, de a lakosság is kialakíthatna kapcsolatot az ottani lakosokkal.

Fodor Géza polgármester:

Számtalan lehetőség adódhat. Demjénnek a célja, hogy a fürdőjének a hírét minél távolabb
elvigyék. Javaslom, fogadjuk el a javaslatot.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem voh, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatott fogadta el:

11/2017.(1L15.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő—testülete
Úgy határozott, hogy a szlovákiai Deménd községgel
együtt pályázatot nyújt be a „Testvér-települési
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programok ás együum űködések” pályázati felhívásra
testvértelepülési kapcsolatok kialakítása céljából’ A
képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

Berecz Lászlóné képviselő:

Kérem, hogy az idegenforgalmi adó ellenőrzés folyamatos legyen.

Fodor Géza pol~ármester:

A TDM hozzájárulással kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket, hogy kimutatás készült
arról, milyen összeg esik Demjénre és ezt mire fordítják. 14 % a hozzájárulás mértéke az
összes kiadáshoz viszonyítva. Jelen pillanatban nem vagyunk arra felkészülve, hogy önállóan
ellássuk ezeket a feladatokat.

Berecz Lászlóné képviselő:

2017. év végéig lépjünk ki a TDM-ből. Három millió forintot reklámköltségre fordítani
Demjénnek jelenleg nagyon sok.

Szlávik Flórián képviselő:

A felmondási határidőt figyelembe véve, ami 6 hónap, már júliusban jelezni kell a kilépési
szándékunkat.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:

Egy rendezvényen, ami demjéni volt, az egerszalóki asszonykórus fotóját tették ki.

Fodor Géza pol~ármester:

Nem védem a TDM-et, de a nagy idegenforgalmi adó befizetői megkérdezhetik, mire
fordítjuk a befizetéseket.

Szlávik Flórián képviselő:

Nem kell féhii, mivel szinte minden pénzt fejlesztésre használunk.

Fodor Géza polEármester

Javaslom, az 5 261 000 Ft támogatásból 4 261 000 Ft-ot kérjen vissza az önkormányzat és a
rendezvényeket és kiadványokat mi magunk bonyolítsuk le és készíttessük el.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta cl:

12/2017.(II.lSj önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy 2017-ben a TDM irodának
5 261 000 forintot átad, melyből a demjéni rendezvények
megszervezéséhez és kiadványok készítéséhez 4 261 000
forintot visszakér. A képviselő-testület utasítja a
polgármestert, hogy a pénzügyi feladatok ellátásáról
gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

Fodor Géza polgármester:

A Közösségi Házban szekrényt szeretnénk készíttetni. Kértem árajánlatot, az egyik 358 000
Ft amásik 219 000 Ft.

Szlávik Flórián képviselő:

A helyi vállalkozó mellett kell dönteni. A Közösség Ház asztalait is cseréljük le.

Nádasdi János alpolgármester:

Javaslom, az Egyesület vegye meg.

Szlávik Flórián képviselő:

Az Egyesület döntsön erről.

Fodor Géza polgármester:

A civil szervezetek nem állnak olyan rosszul, hogy ne tudnák kifizetni. Javaslom, fogadjuk el
a szekrény készítésére az olcsóbb árajánlatot.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot fogadta el:
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13/2017.(II.15.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a demjéni Közösségi Házba új szekrényt készíttet,
demjéni vállalkozóval 219 420 forint összegben.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a
szekrény elkészíttetéséről gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

Fodor Géza polEármester:

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

‚~/ C~q
Fodor Géza Kiss Sándo

polgármester címzetes fójegyző


