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JEGYZŐKÖNYV
Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. december 13. 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 2017. évi pályázati munkáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

3. Tájékoztató a Nemzetiségi Onkormányzat munkájáról
Előadó: Rézműves Róbert RNÖ elnöke

4. Egyéb ügyek, indítványok

Zárt ülés

5. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Határozat száma Határozat tárgya
95/2017.(XII.13.) A 2017. évi pályázati munkáról szóló beszámoló elfogadása
96/201 7.(XII. 13.) A 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
97/20l7.(XII.l3.) Pásku István 3395 Demjén, Petőfi út 5/a szám alatti lakos

meghívása a következő képviselő-testületi ülésre
98/2017.(XII.13.) A Demjén 528/45 hrsz-ú ingatlan nem értékesítéséről döntés

Á je~’zőkönyv 219-tő’ 225-ig száinozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 13-án a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza poI~ármester:

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

I. Napirend

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

Fodor Géza polgármester
Az orvosi rendelőben folyik a munka. Jövő héten burkolnak, de ebben a hónapban nem
lesznek kész. A kerékpárút építését is felfüggesztik a jövő héten a tél beállta miatt. A járda
majdnem elkészült. A csapadékvíz elvezetés a kerékpárút alatt befejeződik, a forgalmat már
irányítják.
A védőnői váróba tervezett pelenkázóval kapcsolatban korrigáltuk a megrendelést.

A képviselők tudomásul veszik a beszámolót

II. Napirend

Beszámoló a 2017. évi pályázati munkáról.

Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Az előző napirendhez kapcsolódóan tájékoztatom a testületet, hogy hétfőn módosítottuk az
orvosi rendelő felújítására kötött vállalkozói szerződést a Képviselő-testület által elfogadott
döntésnek megfelelően.

Ismerteti a 2017. évipályázatokról szóló beszámolót. A beszámoló aje~zőkönyvhöz
mellékelve.

Fodor Géza polgármester:
A kerékpárút folytatását és az energetikai pályázatunkat benyújtottuk, befogadták. Bízunk a
legjobbakban.
A Hagyományok Háza pályázatunk, reméljük, legközelebb pozitív elbírálásban részesül.
Ma voltam egy egyeztetésen az Eger Vidék Kincsei Egyesületnél. Ez alapján reálisnak tűnik,
hogy 10 millió Ft-ra számíthatunk a Hagyományok Háza felújítására. Remény van arra is,
hogy a kültéri fitnesz eszközöket bővíthessük a játszótéren.

Berecz Lászlóné képviselő:
A turisztikai pályázat mit takar?



221

Fodor Géza polgármester:
Várhelyi Tamás megkeresett, hogy a környék településeit egy tanösvénybe csatlakozó vagy a
meglévő turistaútvonalak összekötésére pályázati lehetőség adódott. Ebből a célból mészült cl
ez a pályázat.

Nádasdi János alpolgármester:
Megcsináltuk a járdát a Kossuth téren, de a fa még mindig benne van.

Fodor Géza polgármester:
A kivitelező cl fogja végezni a munkát. Egy bejáráson majd jegyzőkönyvbe foglaljuk, hogy
vállaljon külön garanciát a vállalkozó erre ajárdaszakaszra.

Berecz Lászlóné képviselő:
Javaslom, vegyük jegyzőkönyvbe a külön garanciát.

Fodor Géza polgármester:
Pénteken lesz egy bejárás. December 15-én az idénre felfbggesztik a munkát. A közútkezelő
eddig adott engedélyt. Jelezni fogjuk, hogy vegyék külön jegyzőkönyvbe ezt ajárdaszakaszt.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:

95/2017. (XII.13j önkormányzati határozat
Demjén Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Onkormányzat 2017. évi pályázati
munkájáról szóló beszámolót és elfogadta azt.

III. Napirend

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzat munkájáról

Fodor Géza polgármester:
Az elnök Úr még nem érkezett meg.

Lepres Elvira aljegyző: ..

Tájékoztatja a képviselőket a Demjéni Roma Nemzetiségi Onkonnányzat 2017. évben
elvégzett munkájáról és programjairól.

IV. Napirend

Egyéb ügyek, indítványok

Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javaslom, hogy a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet a Képviselő-testület fogadja el.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Fodor Géza polgármester szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangÚlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta cl:
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96/20 17. (XH.13.) önkormányzati határozat
Demjén Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta az
Onkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervét.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: 2018. december31.

Fodor Géza polgármester:
Pásku István a kérelmének kiegészítéseként látványtervet hozott az idősek otthonáról. Arról
tájékoztatott, hogy ez csak a 2. ütemben valósulna meg. Az I. ütemben mobilházas
turistaszállót építene.

Á képviselők egyeztetik a tervet és részletesen átnézi/c

Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Javaslom az építtetővel tisztázzuk, hogy mit is szeretne.

Fodor Géza polgármester:
Pásku István beadott egy másik kérelmet is. Ismerteti a kérelemben foglaltakat’

Szlávik Flórián képviselő:
Az építtető keresse meg az ottani telektulajdonosokat, fogjanak össze és építsék ki közösen.

Fodor Géza pol~ánnester:
A vállalkozó azt mondta, mi meg akarjuk gátolni öt az építkezésben.

Szlávik Flórián képviselő:
O nem tájékoztatott időben és kész tények elé állít minket.

Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Ha a mi gerincvezetékünkre szeretne rákötni, akkor még neki kellene érdekeltségi
hozzájárulást fizetnie.

Berecz Lászlóné képviselő:
Szeretnénk találkozni a vállalkozóval. O mondja el, mit is akar.

Szlávik Flórián képviselő:
Ki kell mennünk a területre. Nem tudjuk, hogy milyen költséget jelent ez az
önkormányzatnak. Alakítson egy társulatot a szomszédokkal és építsék ki közösen, ne az
önkormányzat.

Rézniűves Róbert a DRNÖ elnöke megérkezik a testületi ülésre.

Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Hívjuk el a vállalkozót és a tervezőt egy testületi ülésre. Mondják el pontosan, milyen
elképzeléseik vannak.

Gémes Ferenc képviselő:
Sok területet érintene ez a terv. Menjünk ki a területre és ott nézzük meg, miről is lenne szó.
Javaslom, jöjjön cl a vállalkozó és menjünk ki közösen a helyszínre.
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Szlávik Flórián képviselő:
A Kendermldön is volt már egyeztetés, ott sem jutottunk dűlőre, mert hatalmas lenne a
költség.

Berecz Lászlóné képviselő:
Ehhez hozzájárul az is, hogy a Bem úton mit szeretne építeni.

Fodor Géza polgármester:
Ugyanilyen kérelmet adott be a vízre vonatkozóan is.

Ismerteti a kérelmet.

Szlávik Flórián képviselő:
Ilyen kéréssel még nem fordult egy vállalkozó sem az önkormányzathoz.

Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hívjuk cl a vállalkozót a legközelebbi testületi ülésre és közösen egyeztessük a
terveit és a kérelmeit.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott:

97/20 17. (XII.13.) önkormányzati határozat
Demjén Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az
előterjesztés alapján megtárgyalta Pásku István 3395 Demjén,
Petőfi út 5/a szám alatti lakos kérelmeit, és Úgy döntött, hogy
a testületi döntés megalapozása érdekében külön testületi ülés
tart a vállalkozó és a tervező meghívásával egy velük
egyeztetett időpontban.
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polgármester:
Megkeresett Prokaj György azzal a kéréssel, hogy az 528/45 hrsz-ú, önkormáőnyzati
tulajdonban lévő telket szeretné megvásárolni.

Berecz Lászlóné képviselő:
Most még ne adjunk cl semmit.

Fodor Géza polgármester:
En sem javaslom az eladást, mert nem sok szabad területünk van.

Nádasdi János alpolgármester:
Nem szabad eladni, mert nem sok területe van az önkormányzatnak.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:
Irányárat mondott?

Fodor Géza polgármester:
Javaslom, ne értékesítsük a területet.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület négy igen szavazattal egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot
fogadta cl:

98/2017. (XII.13.) önkormányzati határozat
Demjén Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
Prokaj György kérelmét elutasítja, a tulajdonában lévő,
Demjén 528/45 hrsz-ú ingatlant nem értékesíti.

Fodor Géza polgármester:

Javaslom, térjünk vissza a 3. napirendi ponthoz, mivel megérkezett a DRNÖ elnöke.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke.

Önkonriányzatunk megpróbált minden rendezvényen részt venni. Káposztásnapon,
gyereknapon, falunapon. Pepita tábort szerveztünk, december 2-án Mikulás napi rendezvényt
tartottunk, december 16-án pedig a roma étkek napját tartjuk.
Sok gond van a cigánysággal.
Szeretnénk a foci csapatot támogatni. Megpróbáltunk a civil szervezetekkel együttműködni. A
társadalom hasznos része szeretnénk lenni.
Köszönjük a képviselő-testületnek a támogatást. Az állami támogatásunkat próbáljuk
elkölteni, az önkormányzat támogatását használjuk fel tartalélcként a következő évre. A
lakosság számához viszonyítva Országos szinten a legmagasabb támogatást kapjuk az
önkonnányzattól.

Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt köszönheted a családodnak, mert ebben a munkáőban legfőképp ők vesznek részt.

Rézműves Róbert DRNÖ elnöke:
A december 16-i cigány étkek napjára különböző helyről jönnek fellépők, csapatok. Mindenki
hoz egy kóstoló adagot. Ez most belső rendezvény lesz. Pénzért nem szeretnénk semmit
árusítani. A jelenlegi rendezvényeinket kulturáltabban szeretnénk lebonyolítani, minden
probléma nélkül.
Sajnálatos, hogy aki falusi turizmust üzemeltet, azok a személyek általában nem vesznek részt
a rendezvényeken.

Fodor Géza polgármester:
Köszönjük a beszámolót. Köszönjük, hogy aktívan részt vesztek a rendezvényeken.

A képviselő-testület tudomásul veszi a beszámolót.

Berecz Lászlóné képviselő:
Hogy áll a fűkaszálás ügye?

Fodor Géza polgármester:
Folyamatban van. Nagyon sokan befizették. Vannak kétértelmű esetek, ezeket tisztázzuk a
vállalkozóval.
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Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Minden ügyet egyedileg kezelünk, mert elég sokrétűek a problémák.

Berecz Lászlóné képviselő:
Aki levelet írt, az már nem akar fizetni.

Szlávik Flórián képviselő:
A Kenderföldön vállalom az egyeztetést.

Fodor Géza polgánnester:
Felmerült a probléma, hogy a későbbieknek is szükséges lenne beazonosítani a területeket
pontosan.

Berecz Lászlóné képviselő:
Javaslom, az út melletti depót rakassuk rendbe.

Fodor Géza pol~ármester:
Fel fogjuk szólítani.

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

k.m.f.

-go, c~
Fodor Géza

polgármester címzetes főjegyző




