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JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. március 29. napján megtartott ülésén

Napirend:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Demjéni civil szervezetek 2016. évi beszámolója
előadó: a civil szervezetek képviselői
3. Egyéb ügyek, inditványok

Rendelet száma

Rendelet tárgya

6/2017.(V.1.)

Demjén
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az egészségügyi alap ellátás körzeteinek
meghatározásáról

Határozat száma

Határozat tárgya

23/201 7.(III.29.)

A civil szervezetek támogatásáról

A jegyzőkönyv 44-től 51-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 29-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza pol~ármester
Köszöntöm a me~elenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés
határozatképes. Kérem a képviselőket a 2. napirendi ponttal kezdjük a képviselő-testületi
ülésünket, mivel néhány civil szervezet vezetőjének el kell mennie.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
II.

Napirend
A Demjéni civil szerveztek 2016. évi beszámolója.

Gyó~yvizek Völ~ye
Mindenhol ott vagyunk, de ez sokszor alig észrevehető. Demjén 2016-ban 11 % támogatást
adott a TDM működéséhez, Vagyis 5 300 000 Ft-ot. A beszámolónkat megküldtük az
Önkormányzat részére. A demjéni információs pont munkatársát Demjén biztosította.
Demjénben az idegenforgalmi adó terén 0,6 %-os csökkenés tapasztalható. A turisztikai iroda
látogatottsága 25%-kal emelkedett Egerszalókon. A demjéni információs pontnál is ez
tapasztalható. A demjéni iroda működtetéséhez szakmailag hozzájárultunk. Az iroda igen sok
delegációt fogadott. Több médiában is me~elentünk. Az FM 7 —ben többször is. Többféle
kiadványt, képeslapot készítettünk. Képzést szerveztünk a szálláshelyek üzemeltetői részére.
Tanulmányutakat szerveztünk, előadásokat tartottunk. A lakodalmast, a dalos napot, a
disznótorost, és a Hegyeskő Napot támogattuk Demjénben.
Semper~erné Lassú Erika (Együtt Demjénért Alapítvány elnöke)
Ismerteti a 2016. évi munkájukat és 2017. évi terveiket.
Takács Mikósné (Őszirózsa Nyugdíjasklub elnöke)
Ismerteti a 2016. évi munkájukat és 2017. évi terveiket.
Szűcs László (Demjéni Futball Club)
Ismerteti a 2016. évi munkájukat és 2017. évi terveiket.
Szlávik Flórián képviselő
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Nem elvárás a magasabb osztályba kerülés, de jó lenne, ha több demjéni fiatal játszana a
csapatban, ezért adjuk a támogatást.
Halmi István (Demjéni Polgárőr Egyesület) elnöke
Célunk az Egyesület flatalítása. 2 fö fiatal csatlakozott hozzánk. A polgárőrség nem
hobbiszerűen végzi a tevékenységét, a nap minden órájában rendelkezésre áll. A hétvégi
szakmai rendezvényünkön is elismerték a munkánkat. 2017. évre 365 000 Ft támogatást
kérünk.
Fodor Géza pol~ármester
Igazolni tudom, hogy sok rendezvény biztosításában részt vett a Polgárőr Egyesület.
Török Ferenc (Demjéni Turisztikai Természetvédelmi ás Borbarát E~vesület elnöke)
Ismerteti a 2016. évi munkájukat és 2017. évi terveiket.
Gémes Ferenc (Demiéni Vagányok férfikórus vezetője)
Ismerteti a 2016. évi munkájukat és 2017. évi terveiket.
Fodor Géza polúrmester:
A Hímző szakkör nem tudott részt venni, de az idén egy jubileumot szeretnének tartani. 45
éves a Hímző szakkör és 150 000 Ft támogatást kérnek. A Baba Mama Klub szintén nem
tudott részt venni az ülésen, ők 2016-ban 50 000 Ft-ot kaptak, amelyből 10 000 Ft-ot
költöttek. A maradék pénzt az idei gyereknapra szeretnék fordítani. Köszönjük a 2016. évi
munkájukat a civil szervezeteknek. Megpróbálunk az idén is támogatást nyújtani
mindenkinek.
Gémes Ferenc képviselő
Tegnapi Civil Kerekasztal beszélgetés keretében megbeszéltük, bogy felelevenítjük a majálist.
Fodor Géza pol~ármester
Mulasztásornat pótlom és bemutatom a Civil Kerekasztal Új vezetőjét, Mocsári Balázst.
Mocsári Balázs Civil Kerekasztal vezetője
Ismerteti a május 1-jére tervezett programot.
II. Napirend
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról ás a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Fodor Géza polgármester:
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Visszatérünk az 1. napirendi ponthoz és ismertetem az előző testületi ülés óta végzett
munkánkat. Beadtuk a testvértelepülés pályázatunkat, holnap egyeztetünk Borbély doktorral
az orvosi rendelő tárgyi feltételeiről. A bíróság Terdik László bírósági ügyében szakértőt
rendelt ki, aki felmérte a tetőtér értékét. Múlt héten a csapadékvíz elvezető árok miatt szintén
egy szakértő érkezett. Szóban adott véleménye szerint a problémás szakasz javítása csak
bontással és újjáépítéssel lehetséges. Írásbeli véleményét is meg fo~a küldeni
Önkormányzatunk részére. Andornaktálya, Egerszalók, Feldebrő, Demjén, Kerecsend
bevonásával szeretnénk a meglévő turistaútvonalakat bővíteni egy pályázat keretében’ A
Dózsa úton elkezdődtek az elmaradt kivitelezési munkálatok. Az árok kialakítására kértem
árajánlatot, 1000 Ft/fin áron tudják a munkát vállalni.
Szlávik Flórián képviselő
A Petőfi úton is meg kell oldani az 50 m-es szakasz beépítését a csapadékvíz elvezető árokba.
Fodor Géza ~ol~ármester
Kérem, fogadják el tájékoztatórnat.
A képviselők e~hangúiag tudomásul vették a tájékoztatót.

III.

Napirend
Egyéb ügyek, indítványok

Berecz Lászlóné képviselő
A lélekharangot szeretném, ha megcsináltatnánk.
Fodor Géza pol~ármester
Több árajánlat is érkezett. Van, amelyik tartalmazza a szállítási költséget, van, amelyik nem.
Az egyik árajánlatnál Monoron készülne a harang, 4 hónapon belül gyártanák le. A
fiizesabonyi cég bruttó 267 700 forintért szerelné össze, a harang nettó 370 000 Ft lenne.
Gémes Ferenc polEármester
Javaslom, a Rizesabonyi céggel csináltassuk, mivel a templom harangjának karbantartását is ő
végzi.
Fodor Géza pol~ármester
De ez nagyon drága. A monori vállalkozótól kérek árajánlatot a felszerelésre.
Rézműves Róbert DRNÖ elnöke
A füzesabonyi mindent külön számol fel.
Berecz Lászlóné képviselő
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A játszótér bűzével sikerült valamit kezdeni?
Fodor Géza polűrmester
A Vízműtől már kinn voltak és megnézték.
Berecz Lászlóné képviselő
A kerékpárút folytatásának építése mikor kezdődik?
Fodor Géza poldrmester
Belátható időn belül, de a nyomvonalán változtatni kellett, a Kerékpáros Szövetséggel történt
egyeztetésen februárban.
Szlávik Flórián képviselő
Az a probléma, hogy az íróasztal mellől döntenek.
Fodor Géza pol2ármester
Szerettük volna, hogy jöjjenek le a helyszínre, de nem jöttek.
Rézműves Róbert DRNÖ elnöke
Szeretném megkérdezni, hogy a Kenderföld tulajdonosai fel lettek-e szólítva?
Fodor Géza pol2ármester
Az idén még nem.
Rézműves Róbert DRNÖ elnöke
Ezt szeretném kérni, mivel a ~‚ már elkezdett nőni.
Fodor Géza pol~ármester
A háziorvosi szolgálat kialakításával kapcsolatban szükséges az egészségügyi rendeletünk
módosítása, felkérem Lepres Elvira aljegyzőt ismertesse a módosítást.
Lepres Elvira a1je~yző
Mivel Demjén önálló háziorvosi körzetet kíván kialakítani, szükséges az egészségügyi
rendeletünk felülvizsgálata és módosítása.
Fodor Géza pol~ármester
Javaslom, fogadjuk el a módosítást.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.1.)
önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról.
Gémes Ferenc képviselő
A Szépasszonyvölgyben folyamatosan permeteznek hétvégén, ez nem szabályos mivel
gyermekek is vannak a területen.
Berecz Lászlóné képviselő
A Széchenyi úton mikor kezdik a járdaépítést és mikor a problémás szakasz javítását. A fákat
ki kell vágatnunk.
Fodor Géza pol~ármester
Ismerteti a demjéni civil szervezetek 2017. évre beadott támogatási kérelmét.
Rézműves Róbert DRNÖ elnöke
A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017-ben a Demjéni Futball Csapatot is
szeretné támogatni fűnyíró megvásárlásával. Szeretnénk még a demjéni lakosságot is
támogatni, ahol gazos a terület, ott levágjuk. Külterületen szeretnénk a szemetet összeszedni
és konténert akarunk megrendelni a szemét elszállíttatására.
Fodor Géza polEármester
A szemétgyűjtést a „Szedd magad” mozgalom keretében ingyenesen meg lehetne oldani, csak
csatlakozni kell.
Bereez Lászlóné képviselő
Ebben a civil szervezetek vezetőinek kellene élen járniuk.
Rézműves Róbert DRNÖ elnöke
Ez a szemét nemcsak a vendégeket, minket is zavar.
Berecz Lászlóné képviselő
A fűnyírásban az önkormányzati gép nem tudna segíteni?
Fodor Géza pol~ármester
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De igen.

Berecz Lászlóné képviselő
Akkor az idén a ~ínyíró rendelkezésre bocsátásával segítse az Önkormányzat a focicsapatot.
Fodor Géza pol~ármester
A DRNÖ olyan feladatot akar megvalósítani, ami önkormányzati feladat. Párhuzamos munkát
ne végezzünk.
Szlávik Flórián képviselő
Nem önkormányzati pénzből kell a hanyag emberek portáját rendbe tenni. Ez minden
tulajdonosnak a saját feladata.
Rézniüves Róbert DRNÖ elnöke
Egyszer kell rendbe ternii a portát, utána lehet szankcionálni.
Fodor Géza pol2ármester
Még egyszer ismerteti a civil szervezetek igényeit.
Szlávik Flórián képviselő
Maradjunk a tavalyi támogatásnál. A rendezvények megszervezése előtt majd adunk további
támogatást, amennyiben indokolt.
Fodor Géza pol~ármester
Javaslom, hogy a demjéni civil szervezeteket a 2016-os mértékben támogassuk, kivéve a
Hímző szakkör, mely 150 000 Ft támogatást kapjon. A II. félévben újratárgyaljuk a
kérehiieket.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazattal) az alábbi határozatot fogadta el:
23/2017.(III.29) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy 2017-ben a demjéni civil szervezetek
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számára, a 2016. évi támogatással azonos mértékben az
alábbi támogatásokat nyújtja:
Együtt Demjénért Alapítvány
220.000,- Ft
Demjéni Polgárőr Egyesület
150.000,- Ft
Dettube
300.000,-Ft
Demjén Futball Club
700.000,-Ft
Őszirózsa Nyugdíjas Klub
50.000,-Ft
Demjéni Vagányok Férfikórus
100.000,-Ft
A Hímző Szakkör tekintettel a 2017-ben ünnepelendő
évfordulóra 150.000,-Ft támogatásban részesül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a
támogatási szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
—

-

Fodor Géza polgármester
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és a zárt ülést bezárja.

-g,0~ c~0
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sánd.r
címzetes fójegyző

