DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395 Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300; Fax.: (36) 550-309
E-mail: pol2arnlcsterihivatal.demjc1’(?~eheHo.hu

JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. november 15. napján megtartott rendkívüli ülésén
Napirend:
1. Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a
szociális célú tűzifa támogatásról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Demjén Község Önkormányzata alpolgármestere tiszteletdíjának felülvizsgálata
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Demjén község belterületén a folyamatban lévő kerékpárút építése során felmerült
többletmunkák egyeztetése
Előadó: Fodor Géza polgármester
Kiss Sándor címzetes főjegyző

Rendelet száma

Rendelet tárgya

17/201 7.(XI. 17.)
Határozat száma

Demj én Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról
Határozat tárgya

86/201 ‘7.(XI. 1 5.)

A kerékpárút építés során felmerült pótmunka elfogadása

87/201 7.(XI. 1 5.)

A demjéni Művelődési I-lázban az orvosi rendelő felújításának
idejére betegváróként funkcionáló helyiségbe új konvektor
vásárolásának engedélyezése
Karácsonyi díszégők vásárlásának engedélyezése

88/201 7.(XI. 15.)

A jegyzőkönyv 1 77-től 196-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JE GYZŐ KŐ NY V
Készült: Denijén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 1 5-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza pol~ánnester:
Köszöntöm a megjelenteket. Ajelenléti ívből megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes.
I.

Napirend

Fodor Géza ~ol~ármester
Az előteijesztést és a rendelet-tervezetet mindenki megkapta. A későbbiekben szeretnénk
módosítani a szociális rendeletünket is a lakásfenntartási támogatással kapcsolatban. A szociális
tűzifa a döntést követően kiosztható, a település határában van a tűzifa.
Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Jelenleg a szociális tűzifa rendeletünknél a lakásfenntartási támogatás a jogosultság alapja. A
szociális rendelet módosítása a települési támogatás megállapításával kapcsolatban már ezt a
tűzifa szezont nem érinti.
Fodor Géza polgármester:
Ez a módosítás már csak január 1-jétől legyen bevezetve és a következő tűzifa szezonra
vonatkozzon.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Mi a célunk a módosítással? A szigorítás vagy az érdekeltségi kör kibővítése? A szociális
rendelet módosításnak most nincs értelme. Ha a szigorítás a cél, akkor most ezzel nem tudunk
nut kezdeni. A következő testületi ülésre előkészítjük a szociális rendelet módosítását. A
felülvizsgálatok és a módosítások már ez alapján történnek a következő évben a lakásfenntartási
támogatásra vonatkozóan.
Fodor Géza polgármester:
Decemberben lesz a következő testületi ülés. Sikerült-a javaslatot átolvasni?

1.79
Berecz Lászlóné képviselő:
Hogyan gondolják a környezettanulmány elvégzését, ki
meg?

végzi.

Háztartásonként hogyan állapítjuk

Sziávik Flórián képviselő:
A tűzifa az elesett esaládoknak szól, hogy ne fagyjanak bele a házba.
Kiss Sándor cimzetes főjeEyző:
Előfordulhat, hogy valaki régen kiépített egy gáz fűtési lehetőséget, de nem tudja fizetni, emiatt a
tűzifát használná. Lehet, hogy azóta változtak a feltételek, a család pénzügyi helyzete.
Nádasdi János alpolEánuester:
Kéijünk novemberi vagy decemberi gázszámlát.
Fodor Géza pol2ám~ester:
Ez szerepel a tervezetben, hogy megkereshetjük a mindenkori gázszolgáltatót. A
környezettanulmányra visszatérve, az előzetes egyeztetés alapján ez volt a kérés, hogy ezt a
pontot tegyük be a rendeletbe. Hogy ki fogja ezt végezni?
Szlávik Flórián képviselő:
Ez nem jelent nagy feladatot.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Kell, hogy minden esetben kimenjünk, vagy ez csak egy lehetőség legyen?
Szlávik Flórián képviselő:
Ahol kétes a dolog.
Berecz Lászlóné képviselő:
Lehetőségként vegyük be a rendeletbe. A kérelem mellett ezt kapják meg a kérelmezők. A
rendeletet adjuk oda.
Kiss Sándor címzetes főjeEvző:
A tájékoztatóban, amit kiküldünk, informáljuk a kérelmezőket a szabályokról. Javaslom, a 3. 6.
?. ~ -okat vonjuk egy rendelkezésbe, azzal a megjegyzéssel, hogy amennyiben a képviselő-
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testület a jogosultsági szempontok
környezettanulmányt végezhet.

igazolását

szükségesnek

tartja,

az

önkormányzat

Szlávik Flórián képviselő:
A gázzal fűtők mikor kapnak támogatást?
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem tudjuk.
Fodor Géza polEármester:
Még ebben az évben ki tudjuk vinni a fát.
Berecz Lászlóné képviselő:
A rendeletet tegyük f~1 a honlapra.
Fodor Géza polgármester
A szociális tűzifa rendelettel kapcsolatban van-e még kérdés? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el a
rendeletet azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. 6. 7. ~-okat egy rendelkezésbe vonjuk össze, azzal a
kiegészítéssel, „amennyiben a képviselő-testület a jogosultsági szempontok igazolását
szükségesnek tartja...”
Mivel több kérdés. hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét képező Demjén
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17l2017.(XI.17.) önkormányzati rendeletét
a szociális célú tűzifa támogatásról.

II.

Napirend
Alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata

Fodor Géza polgármester:
Alpolgármester Úr jelezte, azért az összegért, amit kap, nem vállalja ebben a formában a
továbbiakban ezt a munkát.
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Nádasdi János alpolgármester:
Az alpolgármesteri feladatokat vállalom, a közmunkások irányításának feladatát azonban nem. A
31. 000 forint felét elautózom. a másik fele pedig nagyon kevés. A polgánnester Úr reggel ki
tudja osztani a munkát. Napközben rájuk tudok nézni. Ebben a jelenlegi formában nem vállalom
tovább.
Szlávik Flórián képviselő:
Azt tudom, hogy az az összeg, amit én is kaptam még az üzemanyagot sem fedezte. A másik
lehetőség, hogy ezektől a feladatoktól mentesítsük az alpolgármestert. A polgármester is főállású
lett, karbantartót is vettünk fel, jelenleg két karbantartónk van. Az egyik kap csoportvezetői
pótlékot. Jelen pillanatban van két karbantartónk, a közmunkásaink száma 5-6 fő. Ezzel a
feladattal kell megbirkóznunk, még a polgármesternek sem kell minden reggel a munkát kiadnia.
elég lenne hetente kiadni, erről tájékoztatni kellene a lakosságot is.
Nádasdi János alpol2ármester:
Javaslom. hogy a polgármester hetente írásban adja ki a munkát a csoportvezető részére.
Szerintem az Fölösleges, hogy mind a ketten ott legyünk. Az igaz, hogy ennek ellenére sem azt
c~inálják, amit mondunk nekik.
Fodor Géza pol~ánnester:
A két karbantartótól számon lehet kérni dolgokat, de a két közmunkástól nem. Azt elhiszem,
hogy az alpolgármester Úr pénze nagyon kevés, 8 évvel ezelőtt is ennyi volt, nem nyúltunk
hozzá.
Nádasdi János alpolgármester:
Sokszor egész nap szaladgálok, ezt Így nem éri meg csinálni. Az alpolgármesteri feladatokat
elvállalom és csinálom tovább. Besegítek az ellenőrzésbe.
Fodor Géza pol~ármester:
Hajól értem, akkor leadod a munkát, mint emelést kéniél?
Nádasdi János alpolgármester:
Miért van rá pénz? Van rá lehetőség?
Szlávik Flórián képviselő:
A költségvetésben nincs benne. Én javasoltam, hogy maradjon a régi tiszteletdíj. Ne azzal
kezdjünk, hogy megemeljük a tiszteletdíjat. A választási ciklus elején a kistelepülések
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polgármesterei alul voltak fizetve. Később ez rendezve lett. Inkább mentesítsük az
alpolgármestert a terhek alól. Azt sem tudjuk, hogy a közmunka sorsa mi lesz a későbbiekben. A
reggeli bejárástól mentesítsük az alpolgármester urat. Zolival, a karbantartóval való egyeztetés
elég, hogy rendezze a közmunkásokat.
Bereez Lászlóné képviselő:
A lényeg nem hangzott el, hogy János mit szeretne, milyen összeget szeretne. Többért vállalná a
feladatot? A karbantartó miért kapja a csoportvezetői pótlékot, ha nem tudja irányítani a
közmunkásokat? Annak idején nem így kezdtük ezt a feladatot. Próbáljuk meg azt betartani, amit
vállaltunk, akkor én is azt mondom, hogy én is kevésnek tartom a pénzt, amit kapok. Nagy lépést
tettünk, amikor a polgármester urat főállásban alkalmaztuk.
Fodor Géza polgármester:
A problémát már én is észrevettem.
Amikor 90 000 Ft-ért dolgoztam, akkor is bejöttem minden nap. Nem a napi 8 órát dolgozom,
hanem ennél jóvál többet.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem erről van most szó. Az alpolgán~ester Úr mondjon egy összeget, amiért vállalná, ezt
tudnunk kellene.
Nádasdi János alpolEármester:
Nem pénzt kértem. Én szabadabb mozgásteret kértem. Nem a pénzről beszéltem.
Szlávik Flórián képviselő:
Nem a pénzről beszéltünk. Azt javasoltam, mentesítsük az alpolgármester urat. Az is járható út,
ha a karbantartó nem látja el rendesen a feladatát, hogy a pótlékot át kell adni az
alpolgármesternek, ha öt embert nem tud iránytani. A polgármester segítségével tudnia kell azt
az öt embert irányítani.
Fodor Géza polgármester:
Számtalanszor mi sem tudunk rájuk hatni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha felemeljük az alpolgármester tiszteletdíját, akkor sem fogják azt a munkát a közmunkások
elvégezni.
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Nádasdi János alpolgármester:
Heti bontásban kellene átadni a munkát. elsősorban nem pénzt kértem. Ezt máshogy oldjuk meg.
Sziávik Flórián képviselő:
Ezt nem is vitatjuk.
Nádasdi János alpolgármester:
Ha több lenne a közmunkás, más lenne a helyzet.
Sziávik Flórián képviselő:
Pataki István a polgármester irányítása alatt kellene, hogy legyen. Zolival éreztetni kellene, hogy
ő az irányító. A munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja.
Berecz Lászlóné képviselő:
Zoli nem tud eleget tenni a csoportvezetöi megbízatásának, ezt a részét kell megoldani. Azt a
pénzt át kell adni annak, aki elvállalná. Még mindig nem mondtál összeget.
Nádasdi János alpolgármester
Akkor vállalnám cl, ha legalább lenne 10 ember.
Berecz Lászlóné képviselő:
Számoljuk ki, hogy éves szinten ez mennyibe kerülne.
Nádasdi János alpolgármester:
Hetente hja Ic a polgármester Úr, hogy mit kellene elvégezni.
Fodor Géza polgánnester:
Akkor a munka alóli mentesítést kéred?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Alpolgármesterként kaptad ezt a díjat?
Nádasdi János alpolgármester:
Igcii.
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Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Akkor hivatalosan kellene bejelenteni, hogy nem tartasz igényt erre az összegre.
Fodor Géza polgármester:
Beszéltünk arról, hogy díszítsük a falut. Ugyanazon az áron lehet megvásárolni a karácsonyi
díszeket 32.000 Ft —ért mint tavaly. Rendeljünk-e ebben az évben is?
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha valamiről beszélünk, anól hozzunk határozatot. Minden második oszlopon legyen új
világítás.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Elnézést, félreértettem alpolgármester urat, aki az alpolgármesteri megbízatása után kapja a
tiszteletdíját és nem azért, mert a közmunkásokat irányítja.
A képviselő-testület tudomásul veszi Nádasdi János alpolgármester bejelentését, miszerint a
továbbiakban nem tudja ellátni a közmnunkások napi irányítását.

III.

Napirend
Kerékpárút többletmunka

Fodor Géza polgármester:
Ismerteti a műszaki ellenőr levelét. (A levél a jegyzőkönyvhöz jnellékelve,.)
A kivitelező megbontotta a közműveket és akkor derült ki. hogy nem ott szerepelnek, ahol a
térkép mutatja, ezért a csöveket el kell tolni. Ezért van szükség a többletmunkára. Víznyelőket
kell beépíteni.
Szlávik Flórián képviselő.
Több mint két millió forint, itt valaki hibázott. vagy a tervező vagy a kivitelező.
Fodor Géza pol2ármester
A közműtérkép szerint készítették el a tervet, a feltárás során derült ki, hogy a vezeték nem ott
van, ahol a térkép jelzi.
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Sziávik Flórián képviselő;
Akkor a közmű a hibás:
Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Nagyon nehéz és hosszadalmas lenne eldönteni, hogy a közműtérképé elkészítésekor ki hibázott.
Sziávik Flórián képviselő:
Most megint kész tények elé állítjátok a testületet. Most ez megy. Még meg sem kezdtük a
munkát, máris pótmunkáról van szó.
Fodor Géza polgármester:
Pénteken lesz a bejárás. Nincs mindenhol probléma. A kivitelező a szükséges anyagokat már
megrendelte.
Szlávik Flórián képviselő:
Anélkül, hogy mi ezt elfogadtuk volna.
Nádasdi János alpol2ármester;
Amikor a kivitelező elvállalta a munkát nem Úgy kellett volna, hogy minden feladatot és
munkálatot ő vállal? Milyen szerződést kötöttünk?
Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Pótnwnka lehetséges, ami a kivitelező önhibáján kívül kerül elő.
Nádasdi János alpolgármester:
Ha ilyen munkát elvállalnak, akkor tisztázni kell, bogy mit miért csinálunk.
Kiss Sándor címzetes fője2yző:
A kivitelező a tények, a tervek ismeretében adott árajánlatot, egy költségvetés alapján, amit a
képviselő-testület elfogadott. Ez alapján megkötöttük a szerződést. A kivitelező elkezdte feltárni
a közműveket és kiderült, hogy a közművek nem ott mennek, ahol a ten’ mutatja, a tervező azért
nem hibás ebben a dologban, mert közműtérkép alapján tüntette fel a közműveket a tervben.
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Fodor Géza polgármester:
Magyarországon nagyon sok helyen van Úgy, bogy a vezeték nem ott megy, ahol a terv mutatja.
Sziávik Flórián képviselő:
Éppen ezért ezeknél a pályázatoki~ál ilyenekkel kalkulálni kell. Benne van a pályázat
összegében, benne van a rátartás. Ha az önkormányzat nem pályázatból csinálná a jelenlegihez
képest 30%-al olcsóbban meg tudnánk csinálni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Erre nincs benne pénz, ami most felmerül az a baj. Nem tudod kimutatni.
Sziávik Flórián képviselő:
Kockázatra úgy adnak árajánlatot, hogy van benne tartalék.
Berecz Lászlóné képviselő:
Hívjuk ide a kivitelezőt és mondjuk cl neki, hogy csinálja meg.
Fodor Géza polgármester:
Még fel sem vonult a kivitelező, már akadályt jelentett, hogy öt villanyoszlopot át kell helyezni.
Szlávik Flórián képviselő:
De miért jelentett akadályt, amikor ezt láthatta?
Fodor Géza polgármester:
Azért, mert Úgy gondolta, ezt időre nem tudja befejezni. Az Émász-szal nem egyszerű
megküzdeni. 1 bónappal ezelőtt beadtam a kérelmet az áthelyezéssel kapcsolatban, még mindig
nem érkezett válasz. A héten arról táj ékoztattak, hogy Budapesten van a levél és még csak most
kezdenek vele foglalkozni.
Berecz Lászlóné képviselő:
ICnek a költsége lesz az áthelyezés?
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Ha tervezetezni kell, az nincs benne a költségvetésben.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Amikor a költségvetést csinálták akkor belevették, hogy az öt oszlopot át kell helyezni?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Drága képviselő-testület, 1 éve kínlódunk ezen a pályázaton. Amit tudtunk, mindent megtettünk,
csak azt kérem, higgyék el, hogy nagyon sokat dolgozunk rajta. Amit mondasz képviselő Úr,
ezek az indulatok bennünk is kavarognak. De emiatt ne egymásra legyünk indulatosak. Próbáljuk
optimistán kezelni a dolgot. Nyertünk 85 millió forintot, amihez nekünk eredetileg nem kellett
egy fillért sem hozzátennünk. Folyamatban van egy másik pályázat, amire előreláthatólag
130 000 millió forint támogatást nyerünk. Próbáljuk már a megoldáson törni a fejünket. Amit
Piroska kérdezett arra az a válasz, bogy a közműegyeztetések a tervezés során megtörténtek, az
Émász is látta a terveket ás hozzájárult azokhoz. Így kaptunk jogerős engedélyt ás az alapján
készültek el a kiviteli tervek. Mi is ugyanolyan dühösek vagyunk az Émászra, ás értetlenül
állunk a probléma előtt, ahogy a képviselő-testület. De ez is egy olyan dolog, amire megoldást
kell találnunk. És benne van a pakliban az, bogy a végén rajtunk fog csattani az ostor, mert hát
mi akarunk kerékpárutat építeni, hogy akkor meg kell majd terveztetni. Amikor az első bejárások
voltak az engedélyezés során, akkor arról volt szó, hogy erre nem kell külön engedély. Ezt 1 m
en belül áthelyezéssel meg lehet oldani. És ennek a költségei benne vannak a beruházási
költságben. De ha külön terv kell, külön engedélyezés kell, az nines benne. Még az Émász sem
nyilatkozott róla, egy hónapja erre a válaszra várunk. Egy éve csak a papírokat írjuk ebben a
pályázatban, toljuk a határidőket a különböző problémák miatt. Javaslom, fogadjuk el a
pótmunkát mert sem a kivitelező sem a tervező nem tudhatott róla. Ez az összeg lehet kevesebb,
a műszaki ellenőrrel történt egyeztetés alapján az mondható el, bogy ez a maximum kiadás.
Szlávik Flórián képviselő:
Olyan helyzetben van a kivitelező, hogy kizárólagosan csak ő csinálhatta ezt a munkát.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Ez minket is bántott.
Szlávik Flórián képviselő:
A képviselő-testület hozza meg a döntést, de sem a pályázatíróval sem a tervezővel, sem a
kivitelezővel még nem találkoztunk.
Fodor Géza polgármester:
Meghívlak benneteket, a pénteken 7.30-tól kezdődő helyszíni bejárásra a kerákpárúttal
kapcsolatban, ahol a kivitelező is jelen lesz.
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Sziávik Flórián képviselő:
Nem tudok rajta részt venni.
Fodor Géza poI~ármester:
Nem kötelező a részvétel.
Berecz Lászlóné képviselő:

Én már bohócnak érzem magam. Jó keressük a megoldást, de ez az összeg

nincs

kőbe vésve, ez

még változhat is.
Fodor Géza polgármester:
Erre a munkára a költség már több nem lehet, azért kértem a műszaki ellenőr véleményét is. Azt
mondták csak ezzel a megoldással lehet megoldani a problémát.
Szlávik Flórián képviselő:
Emlékszem, amikor régebben azt mondta ugráljunk csak, többet nem kapunk.
Fodor Géza polgármester:
A műszaki ellenőr minket képvisel, nem azt váijuk el. hogy az idén elkészüljön a kerékpárút’ De
a járda el kell, hogy készüljön. Kértem, hagyja ki a problémás szakaszokat, csak a munka
haladjon.
Nádasdi János alpolgármester:
A tuskók miért nem lettek kivéve. Most ki kell ~rni, különben tönkre teszi a járdát.
Fodor Géza polEármester:
A kiszedést nem vállalták.
Nádasdi János alpol2ármester:
A Mrás ugyanaztjelenti.
Fodor Géza pol~ánnester:
Talajszint alá nem viszi. Én ki akartam szedetni. Nem akartam elhinni, amit a műszaki vezető
állított, hogy a UPC kábel a gyökerek alatt van. 40-50 éve ültették a fákat a UPC kábel 15 éve
lett kiépitve mégis a gyökerek alatt van.
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Sziávik Flórián képviselő:
A UPC is vétett annak idején.
Kiss Sándor címzetes f’Öj egyző:
Javaslom, hogy téijünk vissza a napirendhez.
Nádasdi János alpolgármester:
Részemről ez rendben van. de ilyen még egyszer ne Forduljon elő, ezt meg kell mondani a
kivitelezőnek.
Fodor Géza polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület az előterjesztést 2 igen, 2 tartózkodás mellett nem Fogadta el.
Kiss Sándor címzetes főjeEyző:
Így nincs döntés.
Szlávik Flórián képviselő:
Majd a Gémes képviselő Úr megszavazza, éii tartózkodom akkor is.
Fodor Géza polEármester:
El kell gondolkodni azon is, hogy a kivitelező szerződést bont és a támogatást visszafizetjük,
mert a feltételeket nem biztosítjuk. Nekem sem tetszik a pótmunka. de most erről senki sem
tehet.
Szlávik Flórián képviselő:
A tervezőnek biztos, hog)’ volt hozzá köze.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem látom értelmét a testületnek, a pénzügyi bizottságnak. Csak nyújtani kell a kezünket
mindenre. Szavaztasd meg Újból a javaslatot, majd utána eldöntöm, hogy mit csinálok.
Szlávik Flórián képviselő:
Itt elvekről van szó.
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Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Ez érthető, de Így megáll a beruházás.
Sziávik Flórián képviselő:
A beruházás után összeszedem a pontokat, mert itt még lesznek problémák. még bíróságra is
kerülhet sor. Csak azért, bogy kerékpárútja legyen a községnek. Ezt szavazzuk meg. De jelzem,
hogy ez nem az utolsó. Dc akkor leszek mérges igazán.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Biztos, hogy lesznek még problémák. ez nincs kizárva.
Fodor Géza polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:
86/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat
Demj én Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte, és tudomásul veszi a „Kerékpárút fejlesztése
Demjén községben” elnevezésű, TOP-3. 1.1-l 5-REl -201600002 azonosítószámú projekt kivitelezési niunkáihoz
kapcsolódóan a kivitelező által benyújtott 1. számú pótmunka
bejelentést a csapadék csatorna nyomvonal szükségessé váló
áthelyezéséről. A Képviselő-testület jóváhagyja a többlet akna
építést, a leágazó idomok elhelyezését és a víznyelő bekötése
miatti többletet, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő
többletköltséget 1 912 072 Ft ± áfa összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazta Fodor Géza polgármestert a
pótmunkákra vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2017. november 30.
Berecz Lászlóné képviselő:
A kivitelezővel azonban javíttassuk ki a tönkretett utakat, és fizetessünk vele bérleti díjat a
gépjárművek tárolásáért. Legyenek követeléseink és ezt írásban adjuk át nekik.
Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy aljegyző asszony bejelentette, hogy
köztisztviselői munkaviszonyát a lehető legrövidebb időn belül szeretné megszüntetni.
Közzétettem a pályázatot a közigállás oldalon. December 15-éig lehet a pályázatokat leadni,
december végéig döntünk.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Nekünk kötelező az aljegyző?
Fodor Géza polgármester:
Igen
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
5 000 főig nem.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt máshogy nem tudjuk megoldani?
Kiss Sándor címzetes főjegvző:
Egy személyre szükségünk van.
Szlávik Flórián képviselő:
De feltétlenül aljegyzői minőségben kell azt elvégezni?
Berecz Lászlóné képviselő:
Amikor Elvira gyesen volt, akkor is cl volt végezve a munka. Megoldható-e főállású jegyző
nélkül? Ha jegyző úr meg tudja oldani másképpen, kicsit költséget csökkentve. Elvirának ezért
jár végkielégítés?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nem, mivel a munkaviszony megszüntetését ő kezdeményezte.
Berecz Lászlóné képviselő:
Felmondási idő jár neki?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nem.
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Szlávik Flórián képviselő:
Az ő munkájának elvégzésére embert kell találni.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Én több munkát nem tudok vállalni, a plusz emberre mindenképpen szükség van.
Berecz Lászlóné képviselő:
Esetleg nem főállásban, vagy házon belül megoldható-e? Nincs senkinek ilyen képzettsége?
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Ha aljegyzőt akarunk alkalmazni, a képzettségének a jegyzőével azonosnak kell lennie. Ilyen
személy a hivatalban nincs. Itt most az a kérdés, hogy aljegyző vagy sem? Olyan szempontból
indifferens a dolog, hogy az ő illetménye a jegyző illetményét nem érheti el. Az övé egyösszegű
illetmény megállapítás. Alku kérdése a jelölttel, hogy elvállalja-e ennyiért.
Szlávik Flórián képviselő:
A munkakörben amit végez, van-e olyan jellegű, amit csak jegyzői képesítéssel lehetne
elvégezni?
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Tehát ne jegyzőt alkalmazzunk, hanem munkatársat?
Berecz Lászlóné képviselő:
Más a besorolása.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Ha nem aljegyzőként vesszük fel, akkor az illetménytábla szerint kell besorolni. Az aljegyző
esetében az illetménytáblát figyelmen kívül lehet hagyni.
Fodor Géza polgármester:
Szeretnénk felújítani az orvosi rendelőt. A rendelőt átköltöztettük a Művelődési Házba. Mindent
előkészítettünk, de szükség van egy váróra is. Ott azonban a fűtés nem jó, konvektort kell
vásárolnunk, amire 157 240 Ft-os árajánlatot adott a szerelő.
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Berecz Lászlóné képviselő:
A készülék 75.000 Ft és mégis a duplájába kerül a beépítéskor?
Fodor Géza polgáimester:
Ez most hiánycikk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előteijesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:
87/2017. (XI.15j önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyta a Művelődési Házba, a jelenleg
betegváróként hmkcionáló helyiségbe új konvektor
beszerelését 157 240 forint értékben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Javaslom, szavazzuk meg a karácsonyi díszvilágítás bővítéséhez szükséges vásárlást is.
Korábban azt mondtuk, hogy a központra tegyük a nagyokat és minden második oszlopra a
tavaly vásároltakat és ugyanilyet veszünk még a hiányzókra.
Fodor Géza polúrmester:
Javaslom, vásároljunk a tavalyi áron a fennmaradó villanyoszlopokra még karácsonyi
díszégőket.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:
88/2017. (XI.15.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a tavalyi áron
karácsonyi
díszégőket
vásárol
azokra
a
villanyoszlopokra, amelyekre az elmúlt évben már
nem tudtak kihelyezni a díszkivilágítást.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2017. december 21.
Berecz Lászlóné képviselő:
A TDM fenyegetőzött, hogy ha kilépünk, milyen következményei lesznek. Ezt írják le írásban is.
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Fodor Géza pol~árrnester:
Ügyvéd Úr Fogja elküldeni nekik a levelet. Abból adódott a félreértés, hogy mikortól számolható
a fenntartási idő.
Berecz Lászlóné képviselő:
Most már mi is szabjunk feltételeket. A legutóbbi közmeghallgatásról szerettünk volna előtte mi
is többet tudni. A lakosság tőlünk érdeklődik, ás nem Wdunk rá válaszolni.
Fodor Géza polgármester:
Ezt az időpontot a telepűléstervezők kérték.
Berecz Lászlóné képviselő:
A hölgyek többet tudtak a mobil házakról, mint mi. jó lenne, ha ezekről mi tudnánk először.
Fodor Géza polEármester:
A hölgyeket megkereste a vállalkozó, minket viszont nem.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szeretném, ha ezekről mi tudnánk először. A kerékpárutat sem állította helyre rendesen az a
vállalkozó.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Igen, borzasztó, ahogy helyreállították.
Bereez Lászlóné képviselő:
Az az illető, aki felbontotta azt mondta, hogy ideszólt előtte az önkormányzathoz, hogy fel
szeretnék bontani a kerékpárutat.
Fodor Géza pol~ármester:
Igen, bejött, hogy a kerékpárút nyomvonalán szeretne kialakítani egy vízmérőhelyet. Felhívtam
Bárdos Zsoltot, keressenek egy olyan helyet, hogy ne kelljen felbontani az utat, azt mondták,
sajnos ilyet nem találnak.
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Sziávik Flórián képviselő:
Nem ez a probléma, hanem az, hogy állítsák helyre rendesen.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ragaszkodjunk ahhoz, hogy idősek otthona csak az utolsó ütemben épülhessen a Bern útra. Most
először csak a mobilházat építse meg. Ez olyan lesz megint, mint a Vadaspark. arniből soha nem
lesz vadaspark csak egy turisztikai célú építmény.
Fodor Géza polgármester:
A tervezők sem úgy néztek a vállalkozásra, ahogy korábban az egyeztetésen.
Berecz Lászlóné képviselő:
Lehet, hogy az idősek otthona jobban tetszene a lakosságnak. A mobil házas turistaszálló nern.
Nádasdi János alpolgármester:
A vizet és szennyvizet fel kell vezetni, az utat vagy az árkot fel kell hozzá bontani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Kételyeim vannak, hogy az látványos lesz.
Szlávik Flórián képviselő:
Többet ne forduljon már elő, hogy a képviselők erről nern tudnak. Én azt a két hölgyet nem
láttam felkészültnek a témában.
Fodor Géza polgármester.
Ezt az Arculati Kézikönyvet úgy képzelem cl, hogy ez egy séma és helyi fotókkal egyedivé
teszik.
Berecz Lászlóné képviselő:
Rosszul esett, amikor a kisbolttal kapcsolatban lakossági fórumot tartottunk, a lakosságtól
megkaptuk, hogy szégyelljük magunkat. Olyan lehetőséget küldtél ki, amivel mi nem értünk
egyet. Régen is an-ól volt szó, hogy ha a kisboltot elbontjuk, a Tűzoltószertárban alakítsunk ki
boltot. Arról soha nem volt szó, hogy vagy szökőkút vagy bolt legyen. Amikor parkosítottunk,
akkor kellett volna megcsinálni, nem parkosítani.
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Sziávik Flórián képviselő:
A látványterv nem készült el az egyik variációra sem. Az nem egyedi volt, ami látható volt a
lakossági fórumon. nem mutatott semmit. A többeélú jelző nem állja meg a helyét a jelenlegi
formában. azt bővíteni kellene. egy szélesebb épület takarná a többi épületet és Úgy tűnne. hog)
a Széchenyi utca két sorból áll.
Fodor Géza pol~árrnester:
Mivel több észrevétel, hozzászólás nincs, megköszönöm a részvételt az önkormányzati ülésen, és
az ülést bezárom.

I
Fodor Géza
polgármester

4%

Kiss Sándo
címzetes főjegyző

