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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demj én Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 25. 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 közbiztonság helyzetéről Demjénben
előadó: rendőrségi körzeti megbízott
Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya

3. Tájékoztató a 2016/2017. évi közföglalkoztatási programok megvalósításáról
előadó: Fodor Géza polgármester, Nádasdi János alpolgármester

4. Denijén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 15 /2017. (X.26.) önkormányzati
rendeletének elfogadása a helyi népszavazás kezdeményezéséről, ill. Demjén Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 16/2017.
(X.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. Egyéb ügyek, indítványok

Rendelet száma Rendelet tárgya

1 5/201 7.(X.26.) Den~én Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a helyi népszavazás
kezdeményezéséről

16/201 7.(X.26.) Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és
Működési szabályzatáról szóló 9/2011. (IX.l5.) önkormányzati
rendelet módosításról

Határozat száma Határozat tárgya

81/201 7.(X.25.) Demjén község közrend-biztonsági helyzetéről szóló beszámoló
elfogadása

82/201 7.(X.25.) Demjén község közfoglalkoztatási programjáról szóló
beszámoló elfogadása

83/2017.(X.25.) Új gumi vásárlásának engedélyezése az Önkormányzat
tulajdonában lévő traktorra

A jegyzőkönyv 1 53-tól 164-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 25-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza polgármester:

Köszöntöm a me~elenteket. Külön köszöntöm az Egri Rendőrkapitányság vezetőjét, a körzeti
megbízottat és a Demjéni Polgárőrség vezetőjét. Ajelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő
testületi ülés határozatképes. Kérem a meghívott vendégekre tekintettel vegyük a második
napirendi pontot előre.

Minden/d egyetért a napirendi pontok n1egcserélésével.

II. Napirend

Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Demjénben

Fodor Géza polEármester:

Felkérem Kovács József urat az Egri Rendőrkapitányság vezetőjét, hogy tartsa meg beszámolóját.

Kovács József Eán Rendőrkapitánvsá~ vezetőle

A beszámolót írásban kiküldtük. azt csak röviden szeretném kiegészíteni. A határ menti
szolgálattal kapcsolatos elvezénylés komoly feladatot jelentett számunkra. Ez a település
közbiztonságát nem veszélyeztette. Demjénben a lopás okozza a legtöbb problémát. A község egy
jól lakható település, komoly az idegenforgalom. A beszámolóban található egy rövidítés, azt
jelenti, hogy ezeket az adatokat az ügyészség is jóváhagyta, ill. 2016-ban befejezett adatokat
tartalmaz. A közlekedésbiztonság helyzete kielégítő. Öt esetről tudunk, amikor rendőri
intézkedésre került sor. A kapcsolat a vezetőséggel igen kiegyensúlyozott. Köszönünk minden
segítséget a képviselő-testület részéről.

Fodor Géza pol~ármester:

Köszönöm a kiegészítést. Egyetértünk az elhangzottakkal. Kérem, tegyék fel kérdéseiket.

Gémes Ferenc képviselő

A helyzetünk nem rossz, de a traffipaxot gyakrabban kellene kihelyezni. A kisboltnál borzasztó
nagy a forgalom. Nappal szinte már lehetetlen az úttesten átjutni.
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Nádasdi János alpolgármester:

Gyakori a gyorshajtás a településen.

Fodor Géza polgármester:

Előfordul a településünkön a kábítószer. Kérem, hogy erre jobban figyeljenek. Több helyen van

ezzel probléma.

Kovács József Egri Rendőrkapitányság vezetője:

Demjén kis mértékben érintett, de ezt nem szabad elhallgatni. Ezek az anyagok könnyen
beszerezhetőek, nagyon olcsók. Különböző a hatásuk, mivel különböző anyagokból állítják elő.
Apró lépésekkel történhet a felszámolása. Mindenképpen tennünk kell valamit. Sok fórum
foglalkozik ezzel a problémával, de legjobban a családban lehet megragadni ezt a problémát.

Fodor Géza polgármester:

Mivel több kérdés, hozzászólás nincs, kérem, fogadjuk el a rendőrség beszámolóját.

Szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:

81/2017. (X.25.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az előteijesztés alapján elfogadta a Demjén
község közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót.

I. Napirend

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

Fodor Géza polgármester:

Tájékoztatom a képviselőket, hogy Demjén község gyógyhellyé lett minősítve.
Ma felvonult a kerékpárút kivitelezője, a Közösségi Ház udvarában állomásoznak.
Kértem árajánlatot a járdára, de nagyon magas. Másoktól is kértem, do még nem érkezett meg.

Átadja a képviselők számára az árajánlatot á/tekintésre.
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Sziávik Flórián képviselő:

Túl magas árajánlatot adtak.

Fodor Géza polgármester.

Kértem a Tengelyközmű KR-től de nem adott, kértem a Thermál Építő kft-től de ő sem adott.
Kértem Rézműves Józseitől, Nagy Róberttől ők talán vállalják, de nem érkezett meg az
árajánlatuk. Erre az évre sokan már nem vállalnak munkát.

Berecz Lászlóné képviselő:

Jobb lenne, ha kisebb járdát terveznénk, mert a terv szerinti nagyon széles.

Fodor Géza pol2ármester:

A tervező azt mondta. hogy az anyagi különbség nemjelentős az I m és 1,5 m széles járda között.

Szlávik Flórián képviselő:

Ha valamit meg akarunk csinálni, akkor nem októberben kell árajánlatot kérni.

Fodor Géza polgármester

A kerékpárút kivitelezője a szerződés aláírását követően már akadályoztatást jelentett be az öt
villanyoszlop miatt, ami beirne van a nyomvonalban. Felvettük a kapcsolatot Sugár Lászlóval,
hogy tervezze meg az öt darab villanyoszlop áthelyezését.

Szlávik Flórián képviselő:

Megszavaztatták velünk a kivitelezőt és most nem tudják időre befejezni és elkezdeni, mert nagyon
le vannak terhelve.

Fodor Géza polgám~ester:

A fákat kivágattam, a gallyakat megengedtem a közmunkásoki~ak, bogy elvigyék.

A képviselőknek több kérdése. bozzászólása nem volt, a tajékozta/ól tudomásul vették.

III. Napirend

Tájékoztató a 2016/2017. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról

Nádasdi János alpol~ánuester:
Ismerteti a közfoglalkoztatási programról a beszámolót.
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Berecz Lászlóné képviselő:

Mennyire jellemző az italozás ezeknél az embereknél?

Nádasdi János alpol~ánnester:

Aki italozott, figyelmeztetésben részesült.

Szlávik Flórián képviselő:

A közmunkások elég sok mindent megcsináltak. A legutóbbi munkavégzés nem tetszett. A
gyökereket egymagukban nem tudták volna kiásni miért kellett 1 hónapig ezzel foglalkozniuk?
Miért nem lehetett gépet hívni hamarabb? Ezt a feladatot én végeztem 8 éven keresztül, nehéz az
alkoholtól eltiltani őket. Szigorúbban kell fogni őket. Nem megfelelő a hozzáállásuk. Meg kell
követelni tőlük a munkát.

Gémes Ferenc képviselő:

Próbáljuk azt az embert foglalkoztatni, aki tud dolgozni. Néha jó, hogy csak kevesen vannak. Ha
ezek nem lennének, nem lenne, aki dolgozzon. Az ittas dolgozót nagyon nehéz az italtól eltiltani.
Jobban járnánk, ha még két embert alkalmaznánk.

Berecz Lászlóné képviselő:

Engedjük meg, hogy igyanak, de mellette dolgozzanak is.

Fodor Géza pol~ánnester:

Azért olyan munkát végeztek, ami a település javát szolgálta. Javaslom, fogadjuk el a beszámolót.

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

A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

82/2017. (X.25i önkormányzati határozat

Demj én Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadta a Demjén község
közfoglalkoztatási programj ának végrehajtásáról
szóló beszámolót.

IV. Napirend

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15 /2017. (X.26.)
önkormányzati rendeletének elfogadása a helyi népszavazás
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kezdeményezéséről, illetve a Demjén Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról szóló 16/2017. (X.26.) önkormányzati
rendelet módosítása

Lepres Elvira aliegvző:

Ismerteti a rendelet módosítások okát ás a módosítás tartalmát.

Fodor Géza polgármester.

Kérem az előteijesztés alapján fogadjuk el a rendeleteket.

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

A képviselő-testület az előterjesztés alapján, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a
jegyzőkönyv mellékletét képező, Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás kezdeményezésérőL

A képviselő-testület az előteijesztés alapján, egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta a
jegyzőkönyv mellékletét képező, Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
16/2017. (X.26.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011. «X.15.) önkormányzati rendelet módosításróL

V. Napirend

Egyéb ügyek, indítványok

Fodor Géza polgármester:

Uj gumikat kell vásárolnunk a kistraktorra. Mivel egyedi gumikat kell vennünk, ez nem olcsó,
146 000 Ft. Kérdezem, megvásárolhatjuk-e?

Gémes Ferenc képviselő:

Ha szükséges, igen, mivel motorikusan nincs baja.

Fodor Géza polgármester:

Aki elfogadja, kérem, szavazza meg.

A képviselő-testület egyhangúlag, S igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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83 /2017. (X.25.) önkormányzati határozat

Demj én Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyta, hogy a polgármester 146 000 Ft
értékben négy Új gumit vásároljon az Önkormányzat
tulajdonában lévő traktorra.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2017. november 20.

Fodor Géza polgármester:

A kapitányságvezető úrral beszélgettünk a sebességtúllépésről. Ez minden településen jellemző
probléma. Különböző megoldásokat már kitaláltak néhány helyen. A szarvaskői polgármester kért
árajánlatot sebességmérő készülékre. én ezt elkértem tőle. Az egyszerű változat 485 000 Ft/db
hozzá a különböző felszerelések és járulékos költségek. Én is megnéztem ezeket és kértem
árajánlatot, de még nem érkezett meg. Gondolkozhatunk rajta, hogy vásároljunk-e ilyet?

Nádasdi János alpolEármester:

Németországban már minden kistelepülés határa előtt van ilyen. Jó dolog lenne.

Berecz Lászlóné képviselő:

Erről csak ajövő évi költségvetésben legyen szó, és ne vegyük cl a rendőrség feladatát.

Fodor Géza pol2ármester:

Voltam a TDM-nél. Pintér Bettina november 1-jétől már nem dolgozik a TDM-nél. Farkasné
Szilvi le1rne helyette. Zvack Mariairn lenne külső segítség. A másik téma az volt, hogy Demjén
csak úgy léphet ki a TDM-ből, hogy ha valamilyen hátránya szánnazna a szervezetnek, azt a kárt
Demjérniek kellene állnia. Megkérdeztem Bódis ügyvéd urat, megnézettem vele a szerződést és
azt mondta, hogy 2018-ban minden következmény nélkül kiléphet a település a szervezetből. 2018
év végén tudunk kilépni szankció nélkül. Csendes társ lehetnénk, nem várnak tőlünk semmit és mi
sem tőlük. A pénzt teljes összegben visszautalnák.

Bereez Lászlóné képviselő:

Eztjó lenne, hale is ímák.

Szlávik Flórián képviselő:

Fölöslegesen vagyunk itt. Nem dönthetünk saját magunk bizonyos kérdésekben. Ezt ne engedjük
meg.
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Fodor Géza polEármester

2017. novemberétől lehet kiválnunk azt mondták 2016-ban. Most, amikor átvizsgálták a papírokat
azt mondják, hogy 201 8-ban léphetünk ki.

Sziávik Flórián képviselő:

Ebben az évben semmit sem csináltunk. A kerékpárút sem lesz meg az idén. Az 1. napirendi
ponthoz tegyük hozzá, bogy az el nem végzett munkáról is beszámolót kell tartani. A Páskuék
útfelbontása még mindig nincs megesinálva. A Szépasszonyvölgy út járdája miért nincs kész? A
levél elment-e a Hivatal melletti épületnél lévő fa miatt? A kisbolt bérleti díjával kapcsolatban
elment—e a levél? Kiment a lakossági fórummal kapcsolatban a meghívó, amivel nem értek egyet.
A kisboltnál soha nem volt arról szó, hogy több~inkciós épület lenne. A bolt esetében nem
megoldott a parkoló. A látványtervek rendelkezésünkre állnak?

Fodor Géza polgármester:

Részben.

Szlávik Flórián képviselő:

Csak Úgy lehetne mennünk az egyeztetésre, ha mindenre tudnánk válaszolni. A levélben az
szerepel, hogy a képviselő-testület egyeztetni szeretne az épület felújításáról. A képviselő-testület
részéről szó sem volt többfunkciós épület felújításáról. Szerepel-e benne szervizút? Annak a
boltnak nincs meg a parkolási lehetősége. Mindig a járdán állnak a gépkocsik. Felújítási tervről
nem beszéltünk, ezt a polgármester önhatalmúlag fogalmazta meg. 4:1 arányban lett megszavazva.
Nézd meg a törvényt, a polgármester jogállásával kapcsolatban és olvasd el kétszer, ha egyszer
nem érted meg. Tudni kell, hogy mit lehet tennie a polgármesternek. Ez a képviselő—testületnek
ellent mond. A módosításban le van írva, hogy a polgármesternek a munkáltatója a képviselő
testület. A polgármester nem hajtja végre a képviselő-testület döntését. Sok tervünk van, sok
mindent beterveztünk. 2017. novemberig a fele sincs megvalósítva. Ez nem volt beten’ezve, minek
foglalkozunk akkor most vele. A képviselő-testület nem akarja a felújítás tervét a lakossággal
egyeztetni.

Fodor Géza po1~ármester:

Képviselő Úr lovagolsz a szavakon.

Berecz Lászlóné képviselő:

Odamegyünk, és nem tudjuk, miről van szó.

Fodor Géza polgármester:

Vannak fotók.
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Berecz Lászlóné képviselő:

Mit akarunk megbeszélni?

Fodor Géza polgármester:

Azt, hogy milyen üinkciója legyen.

Gémes Ferenc képviselő:

Nem kellett volna ilyen kapkodva belemenni.

Szlávik Flórián képviselő:

Ott lesz 15 ember, akinek a közelében van a bolt és ők akaiják. Ha ők ~zt kérik, én pedig azt kérem,
hogy a Táncsics úton is legyen bolt. A hídon túli embereket nem nézik egyenrangú embereknek.
Polgármester úr nézd át, amit mondtam, viszonyulj hozzánk máshogy.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ne azon vitázzunk, hanem azt beszéljük meg, hogy mit képviseljünk.

Szlávik Flórián képviselő:

A járda nem készült el, hiába harcoltam érte. Már tavaly előtt is volt róla szó. 2017 októberben
kértünk árajánlatot.

Gémes Ferenc képviselő:

Szeretném tudni, hogy állunk anyagilag. A téne van egyjavaslatom. Megvenné az Önkormányzat
a Jékli—f’éle házat. A boltot lebontatnánk és azon a helyen sok mindent lehetne csinálni.
Tűzoltószertár, géptároló, bolt is lehetne. A kertje jó nag)’ és az óvoda udvarával összeér.

Fodor Géza polgármester:

A pénzügyi bizottság ülésén elmondtuk, hogy állunk anyagilag.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ez jó ötlet, de ott bolt ne legyen. Alakítsuk ki a tűzoltó szertárat!

Nádasdi János

A tűzoltó szertár alapterülete sem nagy.
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Sziávik Flórián:

Van rá terv, ha nem látjuk biztosítottnak a lakosság ellátását. De kisboltot nem akarunk.

Fodor Géza polgármester:

Köszönöm a hozzáállást az el nem végzett munkát érintően. Reggel 7-től estig dolgozom, azt nem
vártam, hogy olyan kritikát kapok, hogy nem csinálok semmit.

Szlávik Flórián képviselő:

Nem mindent a polgármesternek kell csinálnia, ki kell osztani a munkát. A kisbolt miatt miért nem
ment ki a levél?

Lepres Elvira alje~vző:

Nincs róla határozat.

Fodor Géza polEármester:

Minek tartunk lakossági fórumot, ha másról határozunk? Az nem igaz, hogy nem csináltunk
semmit, próbáltam takarékoskodni a pénzzel az orvosi körzet kialakítás miatt.

Sziávik Flórián képviselő:

A sok kintlévőséget kellene behajtani. A felszámolónak jelezni kellene, hogy a területen munka
folyik és iparűzési adó mégsem érkezik hozzánk. A felszámoló felé miért nem lehetett ezt a levelet
elküldeni, amiben ezt jeleztük.

Fodor Géza polgármester.

Ha ott munka folyik, azt a felszámoló engedélyezte.

Szlávik Flórián képviselő:

Ezt mind jelezni kellett volna.

Lepres Elvira aljegyző:

Az autókat forgalomba helyezték.
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Sziávik Flórián képviselő:

A felszámolásban biztos, hogy előnytelen helyzetbe vagyunk besorolva. Jelezni kell, hogy igényt
tartunk a pénzre.

Berecz Lászlóné képviselő:

Sok mindenről kellene még beszélni. Az árajánlatokban döntenünk kell. Ki lett fizetve a fűvágási
nrnnkálatokért a számla?

Lepres Elvira alje~yző:

Igen.

Szlávik Flórián képviselő:

De miért lett kifizetve?

Lepres Elvira aliegyző:

Mert a képviselő-testület Így döntött.

Berecz Lászlóné képviselő:

Mindig azt mondjátok, hogy határozat kell róla, erről biztos, hogy nincs határozat.

Lepres Elvira aljegyző:

A testület ügy döntött, hogy a munkák végeztével kifizethető a pénz.

Berecz Lászlóné képviselő:

Az összegről nem volt szó.

Lepres Elvira alje~vző:

A második testületi ülésen, amikor ezt a témát tárgyalták.

Berecz Lászlóné képviselő:

Ez a pénz be volt tervezve: Sem a pénzügyi bizottságnak sem nekünk semmi keresnivalónk nincs,
mert nem döntünk semmiben. Utána azt mondjátok, azért mert nincs róla határozat. Erről sincs
határozat, arról volt döntés, hogy továbbszámlázzuk.
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Lepres Elvira all e2vző:

Igen továbbszámlázzuk, folyamatosan ezen dolgoztunk a héten.

Fodor Géza pol2ármester:

Amikor indultunk öten “oltunk együtt, most úgy látom, hogy nent

Berecz Lászlóné képviselő:

Polgármester te sem vagy velünk.

Szlávik Flórián kép’ iseló:

Akkor lesz kifizetve, ha el”égzik az el nem végzett munkát. Ki lett fizetve több millió forint, hogy
nem végezték el maradéktalanul a munkát. Nem láttam, hogy elvégezték volna a munkát. Ha lesz
olyan. amit nem hajtanak be a lakosságon, akik zömében nem demjéniek és nem is tették rendbe
a területet és is követelni fogom, hogy engem kártalanítson és más lakosokat is az önkormányzat,
mert én rendbetartottam a területet. Mert ez nem igazságos.

Berecz Lászlóné képviselő:

Nem tudom olvasni ajegyzőkönyveket. mert mindegyik még nines Fönn.

Szlávik Flórián képviselő:

Én is szeretném megnézni.

Fodor Géza polEánnester:

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt a: önkormányzati ülésen, és
a: ülést bezárja.

lcni

Fodor Géza ~ ~ Kiss Sándor
polgarmester cimzetes fojegyzo


