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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. július 10. napján megtartott rendkívüli ülésén 

 

 

 

Napirend: 

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

tett intézkedésekről 

előadó: Fodor Géza polgármester 

2. Szent József Konyha 3300 Eger Foglár u. 1. közétkeztetés ellátására szóló árajánlatának 

elfogadása 

előadó: Fodor Géza polgármester 

3. Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 

rendeletének módosítása 

előadó:Kiss Sándor címzetes főjegyző 

4. Demjén Község Önkormányzata fogyasztási egységeire vonatkozó szerződés tervezet 

megtárgyalása 

előadó: Fodor Géza polgármester 

5. Egyebek 
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Rendelet száma Rendelet tárgya 

12/2017.(VII.12.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

Határozat száma Határozat tárgya 

52/2017.(VII.10.) Demjén Község Önkormányzata és a Food Plusz Kft között 

létrejött szociális és óvodai közétkeztetés ellátásáról szóló 

megállapodás felmondása 

53/2017.(VII.10.) A Szent József Konyha (3300 Eger, Foglár u. 1.9) Balázs és 

Társa 2001 Bt. Rákóczi u. 2/14.) megbízása a közétkeztetés 

ellátásával 

54/2017.(VII.10.) A gyermekek nyári étkeztetésének biztosítására a Food Plusz 

Kft-vel kötendő szerződés elfogadása 2017. július 31-ig, 2017. 

augusztus 1-jétől 31-éig terjedő időszakra pedig a Szent József 

Konyhával kötendő szerződés elfogadása 

55/2017.(VII.10.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladat- és 

hatásköröket, így különösen a hulladékgazdálkodási szerződés 

megkötésére, módosítására vonatkozó feladat- és hatáskörét a 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásra 

való átruházásának elfogadása 

56/2017.(VII.10.) A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Társulási Megállapodás módosításának elfogadása 

57/2017.(VII.10.) Lőrincz Béla építésügyi ingatlanforgalmi igazságügyi szakértő 

megbízásának elfogadása 

 

A jegyzőkönyv 101-től 110-ig számozott oldalt tartalmaz.  



103 
 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 10-én a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott rendkívüli ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Fodor Géza polgármester: 
 

Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. Kérem, fogadjuk el a napirendi pontok tárgyalását. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Javaslom, a 2. és 3. napirendi pontot vegyük előre, mert csak ez tartozik a rendkívüli ülés 

napirendjei közé. 

 

Mindenki egyetért a javaslattal. 

 

I-II. Napirend 

  

Szent József Konyha 3300 Eger, Foglár u. 1. közétkeztetés ellátására szóló árajánlatának 

elfogadása 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Az elmúlt testületi ülésünkön elhalasztottuk a napirendi pont tárgyalását, mivel Egerszalókkal 

szerettem volna egyeztetni ez ügyben. Sajnos Egerszalók szállítást nem vállal. Így egy 

lehetőségünk maradt, a Szent József Konyha. Javaslom, fogadjuk el az árajánlatukat és 2017. 

augusztus 1-jétől a szociális és óvodai közétkeztetés ellátására a Szent József Konyha 3300 Eger, 

Foglár u. 1. (Balázs és Társa 2001. Bt-vel) kössünk szerződést. Előtte azonban fel kell 

mondanunk a jelenlegi szerződést a Food Plusz Kft-vel, a szállított étel rossz minősége miatt.  

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

A szociális étkezés költségének egy részét az Önkormányzat átvállalja? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Igen. 
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Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Az idősek erről lesznek tájékoztatva? 

 

Lepres Elvira aljegyző: 

 

Igen, mindenki egy határozatot fog kapni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Ha jó az ebéd, más is igénybe veheti? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Megkérdezzük. Először a Food Plusz Kft-vel szeretnénk felmondani a szerződést az étel rossz 

minősége miatt 2017. július 31-étől rendkívüli felmondással. Többször jeleztük, hogy probléma 

van a kiszállított ételek minőségével. Az óvodavezető ezt több alkalommal jelezte feléjük. Egy 

korábbi testületi ülésünkön ezt le is írta a képviselőknek. A jelzéseket követően néhány napig 

elfogadható a minőség aztán megint leromlik. 

Kérem, aki egyetért azzal a javaslattal, hogy 2017. július 31-től mondjuk fel rendkívüli 

felmondással a szerződést a Food Plusz Kft-vel a kiszállított étel rossz minősége miatt, az 

szavazza meg. 

 

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

 

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

 

 

      52/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a 2015. január 30-án 

Demjén Község Önkormányzata és a Food Plusz Kft 

között létrejött szociális és óvodai közétkeztetés 

ellátásáról szóló megállapodást a megállapodás 11. 

pontjára hivatkozva, („ ha a szerződésszegés oly 

mértékű és súlyú, különös tekintettel a fizetés 

elmaradására, valamint a szállított étel minőségére, 

hogy az nem orvosolható, úgy a szerződés bármelyik 

fél részéről rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal felmondható”) a kiszállított étel 

folyamatosan rossz minősége miatt 2017. július 31-

ei hatállyal felmondja. A képviselő-testület utasítja a 

jegyzőt, hogy a határozat kiadásáról a Food Plusz 

Kft. részére gondoskodjon.  
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Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, 2017. augusztus 1-jétől a Szent József Konyhával kössük meg a szerződést az óvodai 

és szociális közétkeztetésre vonatkozóan. 

 

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

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

 

      53/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy 2017. augusztus 1-jétől 

az óvodai és szociális közétkeztetés ellátásával a 

Szent József Konyha (3300 Eger, Foglár u. 1.9) 

Balázs és Társa 2001 Bt. Rákóczi u. 2/14.) céget 

bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős. Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 1. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A nyári gyermekétkeztetést is biztosítanunk kell a szünidőben. Erre vonatkozólag a Food Plusz 

Kft. a mai napon küldte meg a szerződés tervezetet 2017. augusztus 31-éig terjedő időszakra. 

Javaslom, ezen módosítsunk és csak 2017. július 31-éig kössük meg a Food Plusz Kft-vel a nyári 

gyermekétkeztetésről szóló szerződést. Augusztus 1-jétől ezt a Szent József konyha vállalja.  

 

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

 

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

  

54/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2017. július 

31-éig a gyermekek nyári étkeztetésének 

biztosítására a Food Plusz Kft-vel köt szerződést. 

2017. augusztus 1-jétől 31-éig terjedő időszakra a 

Szent József Konyhával.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződések aláírására.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 
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III. Napirendi pont: 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Ezzel a témával összefüggésben fogadjuk el a szociális rendeletünk módosítását, ez tartalmazza 

az árakat, melyeket az emelkedett szociális étkezés térítési díjához igazítottunk. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét 

képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VII.12.) 

önkormányzati rendeletét a Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Szerettünk volna sebességkorlátozást bevezetni a Széchenyi útra. A Magyar Közút ezt 

elutasította, mivel jól belátható útszakaszokról van szó és nem indokolja semmi a korlátozást. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Egerszalókon ezt engedélyezték. 

 

Nádasdi János alpolgármester. 

 

Sajnos ettől függetlenül az útszakasz nagyon veszélyes.  

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A 30 km/h nagyon is indokolt, mivel óvodai intézmény található a területen. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Mit várunk a 30 km/h sebességkorlátozástól? A forgalom még lassúbb lesz, még több autó lesz 

az úton.  

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Ezt még egyszer át kell gondolnunk.  

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Ezt ne hagyjuk annyiban, hívjuk meg a közútkezelőt és a helyi rendőrt. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 
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Meg kell büntetni azt is, aki gépjárművel a járdán áll. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Ki kell tetetni a várakozni tilos táblát a területre. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

 

Kérni kell, hogy a rendőrség a sebességmérő rendszert minél gyakrabban helyezze ki a területre. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Lassítót is lehetne kihelyezni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Minden évben eljön a rendőrkapitány a statisztikai adatokkal. Nem csak erre vagyunk 

kíváncsiak, hanem a problémák megoldásának kezelésére. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A Terdik Lászlóval folyamatban lévő bírósági ügyben felvettem a kapcsolatot egy szakértővel. 

Meg fogja támadni az elkészült szakértői véleményt. Továbbítja az ügyvéd úrnak. A szakértő 

képviselni fogja a leírt véleményét a bíróságon. Több millió forinttal alacsonyabbra tudja venni 

az értéket. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Mikor fizet közüzemi díjakat Terdik László? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Amikor legutoljára fenn voltunk lefényképeztem az órákat és 0-ról indítunk. Szeptember elején 

lesz a következő tárgyalás. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

A bírósági tárgyaláson mi kezdeményezzük, hogy hagyja el Terdik László a helyiséget. 

 

IV. Napirendi pont: 

 

 A Mol leányvállalatának árajánlata a fogyasztási egységek gázárának csökkentésére 
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Nádasdi János alpolgármester:  

 

A három fogyasztási egységből hiányzik a Kossuth tér 1. Egészítsék ki ezzel is. Lehet, hogy 

olcsóbb lesz a gáz ára, de mi akkor is csak ennyiért tudjuk majd megvenni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Igénybe szeretnénk venni a gázkedvezményt 2021. december 1-jéig? 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

 

Ne ők határozzák meg az időpontot, akkor szavazom meg, ha határozatlan időre adják.  

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Akkor tudunk szavazni, ha módosított szerződést látunk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Ne kötelezzük el magunkat, nem egy nagy összegről van szó. 

 

A képviselők egyhangúlag elfogadják, hogy vegyék le napirendről a témát. 

 

V. Napirendi pont: 

 

Egyéb ügyek, indítványok 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A testvértelepülés pályázatot nem nyertük meg. Azt terveztük, hogy 30 főt hívunk meg. Deménd 

20 főt hívott meg. Ezekkel a létszámokkal a pályázatunkhoz számoltunk. Módosítsunk ezen a 

létszámon, vagy maradjon minden a tervek szerint? Augusztus 12-én vendégül fogjuk látni az 

ideérkezőket, de tegyük függővé a többi dolgot attól, hogy hogyan fogadnak majd bennünket 

júliusban. 

 

A Sempy cukrászda üzemeltetői haladékot kérnek.  

 

Szlávik Flórián képviselő:  

 

Semmilyen haladékot ne adjunk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Még kb. 1-1,5 hónap van hátra a nyárból, nem hiszem, hogy csodát tud csinálni. 
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Szlávik Flórián képviselő: 

 

Fel kell bontani a szerződést. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Kértem Pócsik Attila újságíró segítségét a település image katalógus elkészítéséhez. Két fotóssal 

sikerült felvenni a kapcsolatot. Szerdán jönnek egyeztetni. Tájékoztatom a képviselőket, hogy 

egy vizes hegyi tulajdonos megkeresett azzal a szándékkal, hogy krematóriumot szeretne építeni 

a tulajdonában lévő ingatlanon. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Közvélemény kutatást kell végezni a témával kapcsolatban. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A hulladékszállítással kapcsolatban megkerestek, hogy fogadjunk még el két határozatot a 

hulladékszállítás átszervezésével kapcsolatban. 

 

Ismerteti a határozati javaslatokat. 

 

Szlávik Flórián képviselő 17.25 perckor eltávozik a képviselő-testületi ülésről. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbiak szerint határozott:  

 

      55/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a 

Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában és a Ht. 33-

37/b.§-ában meghatározott hulladékgazdálkodási 

feladat- és hatásköröket, így különösen a 

hulladékgazdálkodási szerződés megkötésére, 

módosítására vonatkozó feladat- és hatáskörét a 

Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulásra ruházza át. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a Társulási 

Megállapodás módosításának aláírására. 

Felelős. Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 1. 
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbiak szerint határozott:  

 

      56/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Heves Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását a határozat 

mellékletét képező 2017. május 29-ei 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős. Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 1. 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A Terdik László bírósági ügyében Önkormányzatunk által felkért szakértő szakértői díja 115 000 

Ft. Kérem, hagyjuk jóvá a szakértői díjat.  

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbiak szerint határozott:  

 

      57/2017. (VII.10.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Terdik László elleni bírósági ügyben 

Lőrincz Béla építésügyi ingatlanforgalmi 

igazságügyi szakértőt bízza meg az „ellen 

szakvélemény” készítésével és részére 115 000 Ft 

szakértői díjat állapít meg. A képviselő-testület 

megbízza a polgármestert, hogy intézkedjen a 

szakértői díj kifizetéséről. 

Felelős. Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: folyamatos 

 

Fodor Géza polgármester 

 

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

és az ülést bezárja. 

k.m.f. 

 

  Fodor Géza       Kiss Sándor  
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  polgármester                címzetes főjegyző  


