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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
2018. január 10. napján megtartott rendkívüli ülésén

Határozat száma
1/2018.(I.10.)
2/2018.(I.10.)

Határozat tárgya
Zártkerti ingatlanok fejlesztésére vonatkozó
benyújtása
Védőnői váróba szék vásárlás elfogadása

pályázat

4/2018. (I.10.)

Háziorvosi Váróba szék és várótermi padok vásárlásának
elfogadása
Háziorvosi Rendelőbe szalagfüggöny vásárlás elfogadása

5/2018.(I.10.)

Eger Vidék Kincsei Egyesület támogatása

6/2018.(I.10.)

Bükkalja Tájegység Értéktár Bizottság támogatása

7/2018.(I.10.)

Demjéni monográfia előkészítése

3/2018.(I.10.)

A jegyzőkönyv 1-9-igszámozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének,2018. január 10. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében megtartott
rendkívüli, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
Képviselő-testület határozatképes.
Köszöntöm az új aljegyző asszonyt, Dányiné Szórád Ibolyát.
Javaslom, hogy az ülésen a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
1. Tájékoztatás zártkerti pályázati lehetőségről
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Orvosi Váróterembe székbeszerzés
Előadó: Fodor Géza polgármester
3.Egyéb ügyek, indítványok
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot, 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta.
1. Napirendi pont: Tájékoztatás zártkerti pályázati lehetőségről
2.
Fodor Géza polgármester:
Január 2.-án nyílt meg a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett, ún. zárkerti pályázat,
melyhez kapcsolódóan, a Program eredményeként fejlesztési forráshoz juthatnak a zártkerteken
élők.
Az elmúlt évben Demjén külterületén lakcímet létesített egy család kisgyermekkel. Elsősorban ezt
a területet kellene fejleszteni ezzel a pályázattal. Arra kellene fókuszálni, hogy azon a területen az
utat és a csapadékvíz elvezetését megoldjuk.
Szlávik Flórián képviselő:
Hallottam erről a pályázati lehetőségről a médiában, de még mindig nem értem, hogy konkrétan
mire vonatkozna.
Véleményem szerint az Ófaluban is van még rengeteg fejleszteni való, ami nem úgy néz ki,
ahogyan kellene.
A Jegyző úr bizonyára utána nézett, hogy mit lehetne ebből a belterületen fejleszteni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A pályázati támogatást belterületre nem lehet fordítani, kizárólag külterületi zártkertekre
használható.
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Gémes Ferenc képviselő:
A település pontosan mely területei a zártkertek?
Nem vagyok a pályázat ellen, de szerintem is elsősorban a faluban kellene fejleszteni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző elhagyja az üléstermet és utánanéz a település területén levő
zártkerteknek.
Ezt követően a jegyző és a képviselők térképen tekintik meg a zártkerti művelésű ingatlanokat.
Fodor Géza polgármester:
Foglalkozzunk-e ezzel a pályázattal?
Szlávik Flórián képviselő:
Ha nem kerül az önkormányzatnak semmibe, akkor mindenképpen.
Berecz Lászlóné képviselő:
A villamosenergia-ellátáshoz kapcsolódó fejlesztés is a zártkertekre vonatkozik?
Fodor Géza polgármester:
Mindegyik a tájékoztatóban szereplő pályázati lehetőség a zártkertekre vonatkozik.
Szlávik Flórián képviselő:
Érdemes lehetne esetleg vadkerítést létesíteni.
Értem, de nem akarom érteni, hogy 10 m Ft-ot miért költünk el „értelmetlen dolgok”-ra.
Fodor Géza polgármester:
Ezek értelmes dolgok. Megcsinálhatnánk az utat, elvezethetnénk az érintett területekről a
csapadékvizet.
Abban szükséges döntenünk, hogy elfogadjuk-e a PROFEKTA Tanácsadó Kft. (4130. Derecske,
Attila utca 12/a) árajánlatát a pályázat megírására. Ez az a cég, akivel a Hagyományok Háza
pályázatát is elkészíttettük.
Az árajánlat 80. 000.- Ft+ ÁFA összegre vonatkozik, amely magában foglalja a támogatási
kérelem és mellékleteinek elkészítését és benyújtását.
Ezen túl sikerdíjat számítanak fel a támogatási összeg 4 %-a + ÁFA értékben, mely tartalmazza a
teljes projektmenedzsment feladatokat, a kifizetési kérelmek elkészítését és benyújtását, részvételt
és közreműködést a helyszíni ellenőrzések során, változás bejelentések készítését és
kapcsolattartást a közreműködő szervezettel.
Berecz Lászlóné képviselő:
A pályázatírás díja beépíthető-e pályázatba?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A pályázatírás díja a 80.000 Ft+ ÁFA.
Hogy elszámolható-e a pályázatban, nem tudom, azonnal megnézem a kiírást.
Ezt követően Kiss Sándor címzetes főjegyző elhagyja az üléstermet.
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Szlávik Flórián képviselő:
Javaslom, hogy döntsünk benne.
De itt a példa rá, hogy nem került részletesen kidolgozásra az előterjesztés.
Meg kellett volna nézni az ülés előtt, hogy a településen hol vannak zártkertek, és az
önkormányzatot milyen kiadások terhelhetik.
Fodor Géza polgármester:
Most jelent meg ez a pályázat és még nem igazán volt idő ezzel foglalkozni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Visszaérkezik az ülésterembe.
A pályázati kiírás szerint az előkészítés költségei elszámolhatók a pályázatban.
Szlávik Flórián képviselő:
Javaslom, hogy vágjon bele a testület. Pontosítsuk a zártkerti területeket.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy nyújtsunk be pályázatot e konstrukció keretében. Pontosítsuk a zártkerti
ingatlanokat, és utak valamint ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetését biztosító fejlesztések
legyenek a pályázati irányok.
Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
1/2018. (I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
Földművelésügyi
Minisztérium által meghirdetett zártkerti ingatlanokra
vonatkozó pályázati felhívást és az alábbi döntést
hozta:
1.Demjén Község Önkormányzata pályázatot nyújt be
a Földművelésügyi Minisztériumhoz a településen
található zártkerti ingatlanok megközelítését szolgáló
utak és az azokhoz kapcsolódó csapadékvíz
elvezetését biztosító fejlesztésekre.
2. A Képviselő-testület a PROFEKTA Tanácsadó Kft
(4130. Derecske, Attila utca 12/a). árajánlatát 80. 000
Ft+ÁFA pályázatírási díj valamint az elnyert
támogatási összeg 4 %-ára vonatkozó sikerdíj
összegben elfogadja.
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3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 2.
pontban szereplő Kft-vel való megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal és 2018. január 31.

2. Napirendi pont: Orvosi Váróterembe székbeszerzés
Fodor Géza polgármester:
Felvetődött, hogy ha már a háziorvosi rendelő teljesen felújításra kerül, akkor célszerű lenne a régi
elavult székeket, várótermi padokat és függönyöket is lecserélni.
Szlávik Flórián képviselő:
A belső berendezés nem a vállalkozó házi orvos költsége?
Fodor Géza polgármester:
Az egész épület az önkormányzat tulajdona, a vállalkozó háziorvos is beszáll majd a berendezések
megvásárlásába.
Bemutatom a képviselőknek az általam összegyűjtött, várótermi padokra vonatkozó javaslatokat.
Néztem fából és műanyagból készülteket is.A védőnői váróterembe székeket, a háziorvosi váróba
padokat javaslok bordó színben.
Berecz Lászlóné képviselő:
Műanyag ülőalkalmatosság legyen és kényelmi szempontok alapján
Valamilyen pasztell színárnyalatot, homokszínt javaslok a falhoz jól illeszkedően.

döntsünk.

Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy a védőnői váróba székeket vásároljunk homokszínben.
Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
2/2018. (I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a felújított védőnői váróterembe 4 db
homokszínű szék vásárlását fogadja el.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Az elhangzottak alapján javaslom, hogy a háziorvosi váróba várótermi padokat vásároljunk
ugyancsak homokszínben.
Kérem, aki egyet ért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
3/2018.
(I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a felújított háziorvosi váróterembe 1 db
homokszínű szék, 1 db 4-es, 1 db 3-as és 2 db 2-es
várótermi pad vásárlását fogadja el, homokszínben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy a felújított háziorvosi rendelőbe új szalagfüggönyöket is vásároljanak a székekhez
és falakhoz illeszkedő színben.
Kérem, aki egyet ért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
4/2018.
(I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a felújított Háziorvosi Rendelőbe 9 db, a
berendezéshez és a falakhoz illeszkedő színű
szalagfüggöny
vásárlását
fogadja
el.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

3.Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Fodor Géza polgármester:
Az Eger Vidék Kincsei Egyesület működési támogatást kér az önkormányzattól, mint a korábbi
években.
A fizetendő támogatás lakosságarányos. Demjén önkormányzatát 65.128 Ft terhelné.
Rajtuk keresztül szeretnénk pályázni a Hagyományok Háza felújítására február közepéig.
Kalicz Lászlót kértem fel a költségvetés elkészítésére.
Az eredeti állapotnak megfelelően próbálja helyre állítani az épületet, bele tartozik a fal
megerősítés, nyílászáró csere, víztelenítés.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület fogadja el az Egyesület működési támogatását 65.128.- Ft
összegben.
Kérem, aki egyet ért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
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5/2018.
(I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az Eger Vidék Kincsei Egyesület működési
támogatását 65. 128.- Ft összegben elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Tavaly számoltam be a testületnek arról, hogy részt vettem a Bükk-alja Tájegységi Értéktár
Bizottság megbeszélésén. Akkor elvi támogatást adtunk a szervezetnek, akik most anyagi
támogatást kérnek 50. 000 Ft összegben működési és alaptevékenységi költségeikhez.
Javaslom, hogy a bizottság működését 50. 000.- Ft összeggel támogassuk.
Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, egyhangúan,5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
6/2018.
(I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bükk-alja Tájegységi Értéktár Bizottság
működési támogatását 50.000.- Ft összegben
elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Fodor József demjéni lakos a napokban felkeresett, és felvetette, hogy jó lenne, ha a település
történetét bemutató könyv születne. Jelképes összegért vállalná ezt a feladatot.
Kérdezem a testületet, hogy támogatja-e ezt a javaslatot?
Nádasdi János alpolgármester:
Véleményem szerint nagyon kellene egy ilyen monográfia a faluról, mert jelenleg nincs.
Szlávik Flórián képviselő:
A települések nagy részén van ilyen, a településeket bemutató könyv, támogatom.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javaslom, hogy az anyag összegyűjtése után keressenek fel egy olyan lektort, aki segítene abban,
hogy a történeti rész szakmailag is megalapozott legyen. Esetleg a Dobó István Vármúzeumban
fel lehetne kérni valakit a szakmai segítségre.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. Bízzuk meg Fodor József urat a monográfia
elkészítésével, vegyük fel a kapcsolatot a Dobó István Vármúzeummal a lektorálás ügyben, és
kezdődjön meg ennek a demjéni monográfiának az előkészítése.
Kérem, aki egyet ért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, egyhangúan,5 igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
7/2018.
(I. 10.) önkormányzati határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Fodor Géza polgármestert,
hogy elindítsa a Demjén községet bemutató
monográfia összeállításnak előkészítését.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos
Szlávik Flórián képviselő:
A Képviselő-testület novemberi ülésén úgy döntött, hogy a Széchenyi úti járda kivitelezését
meghirdeti. Erre azonban a mai napig nem került sor.
Fodor Géza polgármester:
Az időjárás miatt nem történt meg.
A közeljövőben akartam feladni a hirdetést.
Felvettem a kapcsolatot a tervezővel, hogy költségcsökkentés címén a jelenlegi 1,5 m-es járda
szélessége 1 m-re módosuljon.
Berecz Lászlóné képviselő:
Javaslom, hogy minél hamarabb kerüljön meghirdetésre a kivitelezésre szóló ajánlati felhívás.
Nem szükséges oda 1,5 m-es járda, elég a keskenyebb és biztos, hogy kevesebbe is kerülne.
A polgármester a karácsonyi ünnepségen említette, hogy megnyerte az önkormányzat az újabb
kerékpárutas pályázatot, ezzel kapcsolatosan szeretnék egy bővebb tájékoztatást.
Fodor Géza polgármester:
Én csak arról adtam tájékoztatást, hogy befogadásra került a pályázat.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A pályázatról semmilyen bővebb információ nem áll rendelkezésre.
Berecz Lászlóné képviselő:
Felhívom a figyelmet arra, hogy a pályázatíró részére csak akkor történjen kifizetés, ha nyertes
lesz a pályázat és ne forduljon elő az, ami korábban.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A tárgyévi első soros képviselő-testületi ülést február 13-15 közötti időpontra tervezzük. Ekkor a
költségvetésen kívül, sor kerül az ülésterv elfogadására is. Kérem, hogy az üléstervre vonatkozó
javaslatokat juttassák el hozzám.
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Fodor Géza polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, hozzászólás, a nyilvános ülést bezárom. Megköszönöm
a részvételt és zárt ülést rendelek el.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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