
DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

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

E-mail: polgarmesterihivatal.demjen@chello.hu 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 28. napján megtartott ülésén 

Napirend: 

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta 

tett intézkedésekről 

előadó: Fodor Géza polgármester 

2. Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáról 

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

3. A településképi arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos időszerű feladatok 

(döntéshozatal a TAK elkészítésének elindításáról, a partnerségi szabályzat elfogadása) 

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

4. Döntéshozatal a településrendezési tervezés elindításáról 

előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

5. Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól 

előadó: Lepres Elvira aljegyző  

6. Demjén község közétkeztetés ellátásának változása 

előadó: Fodor Géza polgármester 

7. Egyebek 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

11/2017.(VII.1.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete az Önkormányzat Partnerségi 

Szabályzatáról 

Határozat száma Határozat tárgya 

42/2017.(VI.28.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) időarányos 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

43/2017.(VI.28.) A Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésének 

elfogadása 

44/2017.(VI.28.) Demjén község településrendezési terve elkészítésének 

elfogadása 

45/2017.(VI.28.) Demjén Község Önkormányzata 2013-2015. évi 

vagyongazdálkodásáról szóló belső ellenőri beszámoló 

elfogadása 

46/2017.(VI.28.) A Turisztikai Desztinációs Menedzsment tagság 2018. évtől 

történő felmondásának elfogadása 

 

A jegyzőkönyv 85-től 96-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. június 28-án a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Fodor Géza polgármester: 
 

A Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez 1 000 000 Ft támogatást ad az állam 

önkormányzatonként. Sajnos mi nem kapunk, mert az adó-erőképesség is a kritériumok egyike, 

amely nálunk magas.  

A Hagyományok háza pályázatunkra benyújtott kifogásunkat elutasították.  

A testvértelepülés pályázatunkat ugyancsak elutasították. 

Jó hírünk, hogy a TOP-os energetikai pályázat keretében beadjuk a Hivatal nyílászáróinak 

cseréjére a pályázatunkat. 

Terdik László ügyében ma volt tárgyalás a bíróságon. Mi úgy döntöttünk, hogy nem fogadjuk el 

az elkészült szakértői véleményt. A bírónőtől 15 napot kaptunk arra, hogy egy általunk 

megválasztott szakértővel megtámadjuk az elkészült vélemény kritikus pontjait. Már kerestem 

szakértőt. Megkértem ügyvéd urat, a testülettel üljön le és próbáljunk közösen egyeztetni. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Fontos előrelépés a kerékpárút ügyében, hogy megkaptuk az építési engedélyt. Elkészült a 

közbeszerzés anyaga is. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A kerékpárút építési engedélyével kapcsolatban az érintettek lemondtak a fellebbezési jogukról. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Történt-e egyéb dolog a Dózsa utca kapubejárójának kiépítésével kapcsolatban? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Az érintetteket megszólítottuk, de még szóbeli visszajelzést sem kaptunk senkitől. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Az árok kiásását el kell végeznünk. 
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Fodor Géza polgármester: 

 

Szeretnénk összehívni az ott élőket egy egyeztetésre. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Ha nem fog minden érintett eljönni, megint húzódik az ügy. Ennek nincs értelme. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Mi van akkor, ha az Önkormányzat kiásatja az árkot. 

 

Szlávik Flórian képviselő: 

 

Próbáljuk meg akkor az egyeztetést. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Megpróbáljuk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Javaslom, menjünk ki és nézzük meg, mert ha mindkét oldalon árkot ásunk, egyirányúvá válik az 

utca. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Azért lett minden érintett megszólítva, mert mind a két oldalon problémát jelent az árok hiánya. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Javaslom, napoljuk el a témát. Menjünk ki és nézzük meg, illetve hívjuk össze a tulajdonosokat. 

 

II. Napirend 

 

            Beszámoló a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáról  

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Kétévente be kell számolni a Program végrehajtásának helyzetéről. A beszámoló alapján a 

testület dönthet úgy, hogy a Program felülvizsgálatát rendeli el vagy változatlan tartalommal 

fenntartja azt. Mivel a Programot érintően alapvető változások nem következtek be az elmúlt két 

évben, javaslom, hogy a testület változatlan formában tartsa fenn azt, és ne kerüljön sor a 

felülvizsgálatra. 
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Fodor Géza polgármester: 

 

Kérdezem van-e valakinek kiegészítése, kérdése a programmal kapcsolatban? 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A célcsoportok országos iránymutatás alapján lettek meghatározva? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Igen. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Nálunk mélyszegénységben élők nincsenek. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Demjén esetében az 1. célcsoport a romákat foglalja magában.  

 

Fodor Géza polgármester: 

 

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

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag, öt igen szavazattal elfogadta, majd az 

alábbiak szerint határozott:  

 

 

42/2017. (VI.28.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjén Község Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának (HEP) időarányos végrehajtásáról 

szóló beszámoló alapján áttekintette a HEP-et és 

megállapította, hogy annak felülvizsgálata nem 

szükséges, azt változatlan formában fenntartja. 

Felelős és határidők: a HEP IT szerint 

 

III.-IV. Napirendi pont 

 

Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos időszerű feladatok  

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 
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A TAK  és a településrendezési terv elkészítéséhez kapcsolódóan el kell fogadnunk a Partnerségi 

Egyeztetési Szabályzatot, ill. döntenünk kell arról, a Poltrade Bt. indítsa el a településtervezési 

feladatokat. 

 

Fodor Géza polgármester 

Az előterjesztés alapján kérem, szavazzuk meg, hogy elindítjuk a Települési Arculati Kézikönyv 

elkészítésének folyamatát. 

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

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

  

43/2017. (VI.28.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján úgy döntött, hogy 

elindítja a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) 

elkészítésének folyamatát. Demjén község 

önkormányzatának képviselő-testülete a TAK 

elkészítésével a Poltrade Bt-t (1096 Budapest, 

Telepy u. 23.) bízza meg. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Fodor Géza polgármester 

Javaslom az írásos előterjesztés alapján fogadjuk el Demjén Község Partnerségi Szabályzatáról 

szóló rendeletét. 

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(VII.1.) önkormányzati 

rendeletét az Önkormányzat Partnerségi Szabályzatáról. 

 

Fodor Géza polgármester 

Javaslom, indítsuk el Demjén község településrendezési tervének elkészítését. 

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

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

 

 

44/2017. (VI.28.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy elindítja Demjén község 

településrendezési terve elkészítésének folyamatát. 

Demjén Község Önkormányzatának képviselő-
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testülete a településrendezési terv elkészítésével a 

Poltrade Bt-t bízza meg. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

V. Napirendi pont 

 

Tájékoztató a 2016. évi belső ellenőrzés megállapításairól 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Felkérem az aljegyzőt, ismertesse az ellenőrzés megállapításait. 

 

Lepres Elvira aljegyző: 

 

2016-ban Önkormányzatunk vagyongazdálkodásának, a vagyon megállapítás megbízhatósága 

ellenőrzésének belső ellenőrzését végezte a belső ellenőrünk 2016. év végén, ill. 2017. év elején. 

Az összefoglaló jelentést a képviselők megkapták. Az ellenőrzés nem állapított meg olyan 

hiányosságot, szabálytalanságot, mely kirívó lenne. A megfogalmazott megállapításokra, ill. 

javaslatokra intézkedési tervet készítettünk, melyben a hibák folyamatos kijavítására törekszünk.  

 

Fodor Géza polgármester: 

 

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

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

 

 

45/2017. (VI.28.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján elfogadta Demjén 

község Önkormányzata 2013-2015. évi 

vagyongazdálkodásának, a vagyon megállapítás 

megbízhatóságának ellenőrzéséről készült jelentést. 

 

VI. Napirend 

 

Demjén község közétkeztetés ellátásának változása 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Mint ismeretes a képviselők előtt, szeretnénk váltani a közétkeztetés szolgáltatójával 

kapcsolatban. Kértem több helyről árajánlatot. Különböző problémák és okok miatt csak a Szent 

József Kollégium tudja vállalni a szállítást megfelelő időben. Felmerült egy lehetőség, hogy 

Egerszalók szállítást vállalna az egyik főzőkonyha esetében. Egerszalókon is megszűnik a 
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főzőkonyha, szállított élelmezés fogja felváltani, és talán ha egy szolgáltatót választanánk, 

nekünk is kiszállítanák az ételt. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Miért kell várnunk, ha a Szent József Konyha jó? 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Meg kell kérdezni Novajt, hogy mennyit fizet annak a szolgáltatónak, amelyik még szóba jöhet. 

 

Katona Krisztina tagóvoda vezető: 

 

Mi már tudunk várni, mivel két hét múlva az óvoda bezár. A Szent József Konyháról csak jókat 

hallottam eddig. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, várjuk meg a novaji árakat, de két hétnél tovább nem várunk. 

 

VII. Napirend 

 

Egyéb ügyek, indítványok 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Tavasszal már beszéltünk arról, hogy kilépünk a TDM-ből, ha komolyan gondoljuk, most 

döntenünk kell, mivel hat hónap a felmondási idő. Egerszalókon már elkészült az image 

katalógus, Demjén másfél oldalt kapott benne. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Nem segít a TDM a programok szervezésében. Nem tettek ellene semmit, hogy a tavaszi 

lakodalmas ne maradjon el. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A költségvetés tárgyalásakor már jeleztük a kilépési szándékunkat. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A TDM tagságot feleslegesnek tartom.  
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Fodor Géza polgármester: 

 

A saját rendszerünk felépítését már el kell kezdenünk. 

Kérem a képviselőket az előterjesztés alapján szavazzuk meg a TDM-ből történő kilépésünket. 

 

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

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

 

46/2017. (VI.28.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján úgy határozott, 

hogy az egerszalóki központtal működő Turisztikai 

Desztinációs Menedzsment tagságát 2018. évtől 

felmondja. 2018. évtől kezdődően Demjén község 

nem vesz részt a Turisztikai Desztinációs 

Menedzsmentben. A Képviselő-testület utasítja a 

polgármestert, hogy a TDM–et tájékoztassa a 

határozat megküldésével Demjén község kilépési 

szándékáról, és kezdje meg a tagság felmondásával 

járó feladatok végrehajtását. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Jó lett volna, ha a kilépés előtt rendelkeztünk volna egy tervvel, hogy mi mit szeretnénk, és mit 

tudunk jelen pillanatban megtenni a turizmus fejlesztése érdekében. 

 

Nádasdi János alpolgármester. 

 

A civil szervezetekkel együtt kell eldöntenünk, hogy mit akarunk, ki végezze el a szükséges 

munkálatokat. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Javaslom, legyen egy tanácskozás, ami körvonalazza a jövőt, a további munkát. 

 

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke: 

 

Nem tett a TDM az ellen semmit, hogy Demjén ne lépjen ki. 
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Fodor Géza polgármester: 

 

Felvettem egy honlapok- és image katalógus készítéssel foglalkozó személlyel a kapcsolatot. 

Már találtam fotóst is. Készüljön egy katalógus, ami csak Demjénről szól. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Demjénben élő szakembereket is meg kell szólítani, akik helyismerettel rendelkeznek.  

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Egy biztos pontnak lennie kell, aki összefogja ezt az egész munkálatot, ennek hiányában nem fog 

menni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Akkor is szükség van demjéni emberekre. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A kezdésnél nem kell a csodára várni. Időnek kell eltelnie, hogy kiteljesedjen a dolog. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, zárjuk le a témát. Más összetételben beszéljünk ismét róla. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Adóbevételek alakulásáról szeretnék tájékoztatást kérni. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Javaslom, szeptember 15-e után beszéljünk erről, mivel a féléves adóbevételek akkor már 

láthatóak. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Elfogadom a javaslatot. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A költségvetés készítésekor beterveztük az óvodai fűtés korszerűsítését. Most az óvodai 

szünetben időszerű lenne az átépítés. Kértem két árajánlatot. 

 

Ismerteti a két árajánlatot. 
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Szlávik Flórián képviselő: 

 

Önkormányzatok számára mindig magasabb költségeket állapítanak meg. 

 

Katona Krisztina tagóvoda vezető 

 

Szigorú előírások vonatkoznak a fűtésre, amelyeknek igen magas a költségük. Emellett 

szeretnénk egy tisztasági festést is kérni az óvodába. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Javaslom, a 900 000 Ft-os árajánlatot fogadjuk el. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, napoljuk el a témát. Megkérdezem, milyen kedvezményt adnak az ajánlati árból. 

Megkeresett a Mol leányvállalata részéről egy Kiss Erika nevezetű hölgy, aki azt ajánlotta, hogy 

az önkormányzat által fizetett fogyasztási egységekre olcsóbban tudnák biztosítani a gázt. 

 

Szlávik Flórián képviselő. 

 

Nem tudjuk, hogy ez milyen hatást váltana ki.  

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Sajnos gázárcsökkenés nem tapasztalható. A rezsicsökkentés problémájára lehet ez a válasz. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Egyéb átállási díjak is vannak? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Elméletileg nincs. 

 

Nádasdi János alpolgármester. 

 

A jelenlegi gázdíjban benne van a karbantartás díja is. Ebben is benne van? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Javaslom, először ismerjük meg a szerződés tervezetét, és utána tárgyaljon róla a testület. 
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Rézműves Róbert DRNÖ elnöke: 

 

Sokan átjelentkeztek Kerecsendről a háziorvosi szolgálathoz. Ez előny nekünk? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Igen, mert a kártyák után kiegészítő támogatást kapunk. 

 

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke: 

 

A szociális tűzifa ügyében történt-e valami? A helyi Szavazatszámláló Bizottságba delegálható-e 

tag? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

 

Az SzSZB illetve a HVB tagjaira a jegyző tesz javaslatot, amit a Képviselő-testület fogad el. 

Jelenleg megfelelő összetételű HVB-nk van, amelynek megbízatása a következő önkormányzati 

választásokig tart. Addig átgondolom a javaslatot.  

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A Széchenyi úton a járda megépül-e az idén? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Folyamatban van az engedélyeztetés. 

 

 Rézműves Róbert DRNÖ elnöke: 

 

A Szabadság úton a csapadékvíz elfolyásával probléma van. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

A Szépasszonyvölgyben történt-e felszólítás a kerítés ügyében? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Igen, de nem történt semmi. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A felső buszmegállónál mindig beleteszi valaki a szemetet a kukába. 
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Nádasdi János alpolgármester: 

 

Minden kuka tele van mindenhol. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Több kamerát kell felszerelni. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Mit tudunk a lélekharangról? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Folyamatban van a gyártása. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

A TOP –os pályázat miatt az orvosi rendelő felújításával is várunk? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Nem szeretnénk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Kezdjük el a munkát, ne várjuk meg a hideget. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A Thermál Építő Kft. segített legtöbbet eddig az Önkormányzatnak. Újíttassuk fel velük az 

épületet. De ők csak augusztusban tudják kezdeni a munkát. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

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  


