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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. május 31. napján megtartott ülésén 

Napirend: 

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

határozatok végrehajtásáról 

előadó: Fodor Géza polgármester  

2. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok 

végrehajtásáról Demjén községben 

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

3. Egyéb ügyek, indítványok 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

30/2017.(V.31.) A gyermekjóléti, és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

31/2017.(V.31.) A Demjéni Sportpálya mellett található nyárfák kivágására 

Dienes László lakott területi fakitermelő egyéni vállalkozó 

megbízásának elfogadása 

32/2017.(V.31.) A Demjéni Dongókert Tagóvoda tornaszobájának ajtócseréjére 

és bejárati ajtajának biztonsági zárral való ellátásárára az 

Europe-Therm (3300 Eger, Vincellériskola út 7.) árajánlatának 

elfogadása 

33/2017.(V.31.) A Food Plusz Kft-vel megállapodás módosításának elfogadása 

34/2017.(V.31.) Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel együttműködési 

megállapodás megkötésének elfogadása a 2014-2020 közötti 

európai uniós pályázati ciklus már meghirdetett és a 

közeljövőben elérhető pályázati forrásainak hatékony lehívása 

és felhasználása érdekében 

 

A jegyzőkönyv 66-tól  76-ig számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 31-én a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Fodor Géza polgármester 
 

Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés 

határozatképes. Kérdezem, mindenki egyetért-e a meghívóban szereplő napirendi pontok 

megtárgyalásával.  

A képviselő-testület egyetért a javaslattal. 

I. Napirend 

 

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

határozatok végrehajtásáról 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a háziorvosi működési engedélyt megkaptuk az ÁNTSZ-

től. 2017. június 1-jétől önálló háziorvosi körzetként indul Demjén. Köszönjük mindenkinek, 

aki már leadta a betegkártyáját, illetve kérjük, aki még nem tette meg ezt, tegye meg minél 

hamarabb.  

A Terdik László-féle ügyben Dr. Kovács Pál ügyvéd úr tájékoztatott, hogy a szakértői 

vélemény elkészült. 19 millió forintban állapították meg az értéket. Ezt, javaslom, ne fogadjuk 

el. Mi a megállapodásra törekszünk.  

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A szakértői vélemény tartalmát szeretnénk megismerni, ugyanis ez túlárazott. Szeretném 

megtudni, mi teszi ki a 19 millió forintot. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Ezen nincs mit nézni, mivel ezt úgysem fogadjuk el. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Mennyi az egész épület összértéke. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

52 millió forint. 
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Gémes Ferenc képviselő. 

 

Ez nevetséges érték. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Ha ezt nem fogadjuk el, kérjük, a Bíróság jelöljön ki egy független szakértőt. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Arra kell kötelezni, hogy hagyja el a helyiséget. Ne a megállapodásra törekedjünk, mert ennek 

úgysem lesz eredménye. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Terdik úr eddig semmit sem fogadott el. Soha nem tudunk vele megegyezni. 

 

II. Napirend 

 

Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi és gyámhatósági feladatok 

végrehajtásáról Demjén községben 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A gyermekjóléti beszámolóval kapcsolatban kérdezem, van-e kiegészítés. 

 

Simon Miklósné Gyermekjóléti Szolgálat vezetője. 

 

Szóbeli kiegészítést szeretnék tenni. Demjénben eddig nem volt jelentős probléma a 

gyerekekkel, de sajnos az utóbbi időben Demjént is elérték a mai kor problémái, főleg a 

szenvedélybetegség. A legfontosabb a megelőzés. Ha valaki elindul a szenvedélybetegség 

útján, az nyomot hagy nem csak az egyénben, de a családjában és a közvetlen környezetében 

is. Demjénben a legtöbb problémát az okozza, hogy a gyerekek az egri buszmegállóban 

találkoznak egymással, ami egy jelentős veszélyforrás. Bandákban árulják a drogot a 

buszmegállóban. Megoldás lenne, ha egy közmunkásnak bérletet vásárolna az önkormányzat 

és reggel és délután bekísérné a gyerekeket a buszmegállóba. Ott a gyerekek, főleg a kisebbek 

számára egy biztos pont lehetne, akihez fordulhatnak, vagy csak egyszerűen várakozhatnak 

vele. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Nem valószínű, hogy ez kivitelezhető, mivel a gyerekek Eger szinte minden iskolájába járnak.  

Köszönjük, hogy felhívtad a figyelmet. 

 

Simon Miklósné Gyermekjóléti Szolgákat vezetője: 

 

Erre ne sajnálja a pénzt a falu, egy bérlet ára lenne csak. Ez visszatartó erő és a 

biztonságérzetet növeli. A hittanoktatás, mint fakultáció is megoldás lehetne. 
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Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, fogadjuk el a beszámolót. 

 

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

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

  

30/2017.(V.31.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi 

feladatok 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámolót és 

az előterjesztés szerint elfogadta azt. 

 

III. Napirend 

Egyéb ügyek, indítványok 

Fodor Géza polgármester 

Az óvodai étkezésről mindenki megismerte a kiküldött anyagból az óvodavezető véleményét. 

Szeretnénk ezen változtatni. Egyelőre egy ajánlat érkezett, a Szent József étteremé. Jó lenne 

még egy árajánlat, hogy tudjunk választani. 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Miért kell még várnunk, ha egy már van? 

Fodor Géza polgármester: 

Mert jó lenne, ha legalább két árajánlatunk lenne.  

Legutóbbi testületi ülésünkön döntöttünk, hogy kivágjuk a Sportpálya mellett lévő fákat. 

Megkaptuk rá az engedélyt, de ez a mi képességeinket meghaladja. Árajánlatot kértünk. 

Javaslom, az olcsóbbat fogadjuk el. 

 

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

 

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

 

31/2017.(V.31.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az előterjesztés alapján úgy döntött, hogy a Demjéni 

Sportpálya mellett található nyárfák kivágásával Dienes 

László lakott területi fakitermelő egyéni vállalkozót 

bízza meg. A négy darab nyárfa kivágása 100 000 Ft-ba 
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kerül. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

a vállalkozóval a szerződést írja alá. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Az óvodai tornaszoba nyílászáróinak cseréjére is kértem árajánlatot, illetve az óvodavezető is 

kért. A bejárati ajtót is szeretnénk biztonságosabbá tenni. Jó lenne egy zárcsere. 

 

Ismerteti az árajánlatokat. 

 

Katona Krisztina Dongókert Tagóvoda vezető: 

 

Ha a négy fa kivágása megér 100.000 Ft-ot, akkor a gyerekek biztonsága is érjen meg 

ugyanennyit. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Javaslom, a legjobb árajánlatot fogadjuk el. 

Fodor Géza polgármester: 

Javaslom, fogadjuk el a legjobb árajánlatot.  

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

 

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

  

32/2017.(V.31.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az előterjesztés alapján a Demjéni Dongókert Tagóvoda 

tornaszobájának ajtócseréjére és bejárati ajtajának 

biztonsági zárral való ellátásárára az Europe-Therm 

(3300 Eger, Vincellériskola út 7.) árajánlatát fogadja el 

bruttó 250 679 Ft összegben. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja.  

 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 



71 
 

 
 

Fodor Géza polgármester: 

Elkezdődött a település virágosítása.  

Mivel tavaly sok lopás történt, javaslom, helyezzünk fel még több kamerát Demjénben. Az 

informatikusunk adott két árajánlatot.  

Nádasdi János alpolgármester: 

Én olcsóbb kamerákat néztem. 30 000 Ft/db áron, csak memóriakártyát szükséges hozzá 

vásárolni.  

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, napoljuk el ezt a témát. Alpolgármester urat megbízzuk, hogy nézzen utána, 

hogyan lehetne kedvezőbb áron a kamerákat beszerezni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Kérünk mindenkit, ha valaki lopást észlel, jelentse azonnal, mivel a kamerákon az 

visszakereshető. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

A forgalomkorlátozás miatt tettünk már lépéseket? 

 

Fodor Géza polgármester. 

 

Igen. 

 

Berecz Lászlóné képviselő. 

 

Javaslom, a következő képviselő-testületi ülésre hívjuk meg Rácz urat, mivel az építkezés 

miatt még erősebb lett a forgalom. Javasoljuk elkerülő út használatát. 

El szeretném még mondani, hogy a Petőfi út 1. szám előtt található négy olyan tuja, amely 

miatt beláthatatlan az útszakasz azok számára, akik az Eresztvény völgyből jönnek ki.  

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Ehhez engedélyt kell kérni és a fát pótolni. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

A Táncsics út 4. szám előtt is kérjük meg az engedélyt. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Rendben van, oda is megkérjük. 
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Berecz Lászlóné képviselő 

 

A Dózsa útra is kérjük. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Megbíztuk a Poltrade Bt-t, hogy a rendezési tervünket készítse el. Főépítészt kell 

alkalmaznunk. Bernáth Mihály urat, korábbi BAZ megyei főépítészt felkértük, adott is 

árajánlatot. 450 000 Ft-ért vállalja a rendezési terv készítéséhez szükséges munkálatokat, 

illetve 250 000-ért a TAK elkészítéséhez a munkálatokat. Elképzelhető, hogy még érkezik 

egy kedvezőbb árajánlat, ezért kérem, hogy napoljuk el ezt a témát. 

 

A Képviselő-testület a döntés meghozatalát elnapolja.  

 

Fodor Géza polgármester 

 

Szükséges a Food Plusz Kft-vel a meglévő Megállapodásunk módosítása a névváltozás és az 

áremelés miatt. 

 

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

 

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

 

33/2017.(V.31.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadta a Food Plusz Kft-vel a közétkeztetés tárgyában 

kötött Megállapodás módosítását. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 

módosításának aláírására.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a lélekharang elkészítése folyamatban van. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A Petőfi úton lévő pincéknél lévő árok nincs helyreállítva. A Dózsa utca felújítása kapcsán 

még vannak javítandó feladatok. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Még vannak javítandó feladatok. A visszatartott pénz még nincs kifizetve. Nem elérhetők a 

vezetők. 
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Szlávik Flórián képviselő: 

 

A Dózsa utca bekötő szakaszán már nő a fű. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A tájház pályázatról tudunk valamit? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Nem. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Több hónapot vesz igénybe egy kifogás elbírálása. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Más pályázat esetében is ez van sajnos. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A gyógyhellyel kapcsolatban milyen fejlemény van? 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Az ÁNTSZ javasol még egy mérőhelyet és mérést. Június 7-én megyünk egyeztetni az 

ÁNTSZ-hez. Az a kérdés, hogy elfogadják-e a korábbi mérési eredményeket. A mérést végző 

vállalkozó nem biztos, hogy vállalni tudja a munkálatokat. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

A két mérőhely ellen kifogást nem emelnek. A kérelmet már beadtuk. Az Országos 

Közegészségügyi Központban azt mondták, egyetlen mérést kell csak megismételnünk.  

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Hol lenne az új mérési hely? 

 

Fodor Géza polgármester 

 

A Borháznál. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

A falu közepén történt mérés megfelel az előírásoknak. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Nem tudjuk mi lesz az eredmény.  
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Megkerestem Rácz urat, tudna-e a demjéni lakosoknak kedvezményes belépőt adni a 

tófürdőbe. Gergely Bertalan úr tájékoztatott, hogy demjéni lakcímkártyával rendelkezőknek 

20%-os kedvezményt biztosítanak a belépő árából. Felajánlottam Tóth Péternek, hogy a 

demjéni kisbusz oldalára reklámanyagot lehetne tenni a fürdőről. A Tófürdő élt a 

lehetőséggel, a Cascade nem, ők az egész felületet szerették volna. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Mivel Rácz úr kedvezményt adott, neki adjuk a felületet. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A kerékpárút építése mikor kezdődik? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Folyamatban van az engedélyeztetés és a hiánypótlások. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

36 hónap a megvalósítási határidő. Az idén be szeretnénk fejezni az építkezést. Új terveket 

kellett készíteni a februári egyeztetés miatt és azokat engedélyeztetni. 30-40 napot vesz 

igénybe a közbeszerzési eljárás. Ezt követően indulhat a kivitelezés. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Jegyző úr megpróbálta előbb megindítani a közbeszerzési eljárást, de sajnos nem lehet. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Egy nagyobb volumenű kerékpárút kivitelezését és engedélyeztetését sokkal rövidebb idő 

alatt le lehetett bonyolítani. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Annak meg voltak az engedélyes tervei. Ezt pedig módosítani kellett. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Nem látszik, de sok munka van mögötte. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A Petőfi úton a pincefeljárók bejáratánál hatalmas a fű, a járdán nem lehet közlekedni. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Nem valószínű, hogy az közterület, mivel az út, a pincéktől jön le. 
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Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A játszótérre is nagyobb figyelmet kell fordítani. Ha levágják a füvet, azt össze kell szedni és 

a szemetet is. 

 

Fodor Géza polgármester. 

 

A híd környékére kukát fogunk kitenni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A közterületi kukáknál kicsi a zsák, a szemétnek nem megfelelő. A Szent Antal szobornál jó a 

térkövezés, de az oldala csúnya. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Fel fogjuk csiszolni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A pontatlanság miatt a térkövezés nem a legszebb, hézagok keletkeztek, amit betonnal töltünk 

ki. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Az adótartozások hogyan befolyásolják az adó-erőképességünket? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Ez nem az adótartozástól függ. 5 év alatt elévül az adótartozás. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Mivel 40 éves lesz az idén a demjéni óvoda, az óvodavezetőt, és a volt óvodavezetőt meg kell 

kérni, hogy közreműködjön a rendezvény megszervezésében. 

Kérdezem, hogy az orvosi rendelőnél a belső munkálatokat nem lehetne korábban elvégezni? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A külső munka nem fogja zavarni a rendelést. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Várhelyi Tamás megkeresett az Agria Térség Fejlesztési Nonprofit Kft-vel kötendő 

együttműködési megállapodás elfogadása ügyében. 

 

Ismerteti a javaslatot. 

 

Fodor Géza polgármester. 

 

Javaslom, fogadjuk el a megállapodást. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

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

 

34/2017.(V.31.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt 

az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel a 2014-2020 

közötti európai uniós pályázati ciklus már meghirdetett 

és a közeljövőben elérhető pályázati forrásainak 

hatékony lehívása és felhasználása érdekében a terület- 

és településfejlesztési- valamint ágazati operatív 

programokhoz kapcsolódó projektjeinek fejlesztése és 

menedzselése céljából. A képviselő-testület utasítja a 

polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás 

aláírásáról gondoskodjon.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Szeretném megkérdezni, hogy a fiataloknak nem lehetne-e egy nyársalót kialakítani a 

Közösségi Ház udvarán? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Egy mobil nyársalót javaslok kialakítani. 

 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati 

ülésen, és zárt ülést rendel el. 

k.m.f. 

 

 

 

 

  Fodor Géza       Kiss Sándor  

 polgármester                címzetes főjegyző  


