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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300
E-mail: onkormanyzat@demjen.hu

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 14. napján megtartott nyilvános ülésén

Határozat száma

Határozat tárgya

11/2018.(II.14.)

A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása

12/2018.(II.14.)

Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló

13/2018.(II.14.)

2018. évi ülésterv elfogadása

14/2018.(II.14.)

16/2018. (II.14.)

A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítása
Módosító indítvány a szociális ellátásokról szóló rendelet
tárgyában
Megállapodás módosítása a Demjénsolar Kft kérésére

17/2018.(II.14.)

A 68/2017.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat módosítása

18/2018.(II.14.)

A kötelező felvételt biztosító általános iskola kijelölése

19/2018.(II.14.)

Felszámoló biztos megkeresése írásban

15/2018. (II.14.)

Rendelet száma

Rendelet tárgya

1/2018.(II.19.)

A településkép védelméről

2/2018.(II.19.)

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

3/2018.(II.19.)

A szociális ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv 13-31.számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének,2018. február 14. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket valamint Bernáth Mihály főépítész urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolja, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyalják meg:
1.Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Javaslat Demjén község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint a településkép
védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Fodor Géza polgármester
Bernáth Mihály főépítész
3. Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó: Fodor Géza polgármester
4. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi üléstervére
Előadó: Fodor Géza polgármester
5. Javaslat a 2018. évi rendezvénytervre
Előadó: Fodor Géza polgármester
6. Javaslat a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
7. Javaslat a szociális ellátásokról
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
8. Egyéb ügyek, indítványok

szóló

önkormányzati

rendelet

módosítására

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2. napirendi pontot tárgyalja először a Képviselőtestület.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.

15

1. Napirendi pont:
Javaslat Demjén község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint a
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Fodor Géza polgármester
Bernáth Mihály főépítész
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Demjén Község Önkormányzata 2017. évben a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében elkészítette Demjén
Településképi Arculati Kézikönyvét valamint az ún. településképi rendeletét.
Ezeket az anyagokat 2017 decemberében kapták kézhez, és a mai ülésen kerülnének
elfogadásra.
Kérdezi a testületet, hogy van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?
Berecz Lászlóné képviselő:
Kérdése az, hogy a rendelet-tervezet 2. mellékletében szereplő, helyi védelem alatt álló ún.
„Ól – Szépasszonyvölgy út 8. alatti épület” mi lenne?
Bernáth Mihály főépítész:
Javasolja, hogy a rendelet-tervezetet készítő munkatársakkal pontosítsák a helyi védelem alatt
álló épületeket, egyéb építményeket.
Elmondja még, hogy két dokumentum kerülne ma elfogadásra, az egyik a kézikönyv, amelyik
Demjén településre ajánlást tartalmaz, a település jellegzetességeit felsoroló és hangsúlyozó
kiadvány. Ez határozattal kerülne elfogadásra, a Hivatalban és a község honlapján is
megtalálható majd az elfogadást követően. Azt tartalmazza, hogy mit tart a Képviselő-testület
a településen iránymutatónak, követendőnek, ezt határozattal kell elfogadni. A másik a
településképi rendelet helyettesíti és kiegészíti a helyi építési szabályzatot.
Az állam bizonyos építési engedélyekből kivonult, de ezzel cserébe az önkormányzatoknak
lehetővé tette, jogot és kötelezettséget adott e tárgyban, hogy gyakoroljanak kontrollt a
településen történő építkezések tekintetében és erre nézve vannak a rendeletben eljárási
szabályok, amit a polgármesternek ad át. Az építési szakmai konzultációk tekintetében a
polgármesternek lesz hatásköre, neki kell ismertetnie, a településen alkalmazandó építési
szabályokat és neki lesz jogosítványa arra, hogy e szabályok végrehajtását kikényszerítse.A
szabályokat továbbra is az építésügyi hatóság fogja ellenőrizni, az ún. település szépítészeti
szabályokat azonban a polgármesternek van joga kontrollálni.
Fontosnak tartja még elmondani, hogy 1 év elteltével felül kell vizsgálni, és a tapasztalok
alapján értékelnie kell a Képviselő-testületnek, hogy hogyan érvényesültek az előírások.
Tehát ez egy ún. próbaév lesz.
Nádasdi János alpolgármester:
Kérdése az, hogy mit jelent a területi védelem.
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Bernáth Mihály főépítész:
A
kézikönyvet
készítő
kollégák
nem
javasolnak
területi
védelmet.
Az ő véleménye is az, hogy nagyon óvatosan bánjon a Képviselő-testület az ún. védett
ingatlanokkal, mert annak egyéb kötelezettségei is vannak pl. ingatlan nyilvántartásba való
bejegyeztetés költsége.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs más kérdés, vélemény, javasolja a Képviselő-testületnek a Települési Arculati
Kézikönyv elfogadását.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
11/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a településkép védelméről szóló 2106. évi LXXIV.
törvényalapján,
a településfejlesztési
koncepció,
településrendezési eszközök, településképi rendelet,
arculati kézikönyv elfogadására és módosítására
vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
11/2017.(VI.29.)önkormányzati
rendelet
szerinti
partnerek, valamint a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település
rendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletszerinti államigazgatási
szervek véleményének kikérésével megtárgyalta a
„Demjén Településképi Arculati Kézikönyve” című
dokumentumot
és
azt
jóváhagyja.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az
elfogadott településképi dokumentumok közzététele,
valamint az államigazgatási szerveknek történő
megküldése
megtörténjen.
(A Településképi Arculati Kézikönyv csatolva a
jegyzőkönyvhöz!)
Határidő: Azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, az írásban kiadott településkép védelméről szóló rendelettervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
rendeletet alkotta:
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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Baráth Mihály főépítész elhagyja az üléstermet.
2. Napirendi pont:
Tájékoztató az előző ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet az alábbiakról:
 A szociális tűzifa kiszállítását megkezdték, egy része már a településen van, a többi is
folyamatosan érkezik.
 A Terdik- féle bírósági ügy tárgyalásán vett részt Gémes Ferenc képviselővel.
Tanúként hallgatták meg a volt aljegyzőt is. Arra irányultak a kérdések, hogy az
önkormányzat birtokban volt-e, amíg a peres eljárás volt. Egyértelmű volt a tanúk
nyilatkozata, hogy nem volt birtokban az önkormányzat. Reméli, hogy most már
lassan valamilyen ítélet születik az ügyben. Szakértői vélemény készítése van
folyamatban.
Szlávik Flórián képviselő:
Felhívja a figyelmet arra, hogy ami ott beépítésre került, azaz önkormányzatnak nem érték, és
az ne kerüljön bele a szakértői véleménybe.
Fodor Géza polgármester:
Megjegyzi, hogy mindegy hogy kérte az önkormányzat, hogy belekerüljön vagy sem, az
önkormányzat tudtával építették be.
3.Napirendi pont:
Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Demjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési javaslatát a Pénzügyi Bizottság
hétfőn tartott ülésén tárgyalta, melyen minden képviselő részt vett.Az ott elhangzott
javaslatoknak megfelelően, a gazdálkodási előadó átdolgozta a költségvetési tervet, melyet
minden képviselő írásban megkapott. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az anyaggal
kapcsolatosan?
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Szlávik Flórián képviselő:
Észrevételezi, hogy nem úgy került bele a tervezetbe a felújításoknál, ahogy a bizottsági
ülésen megbeszélték. Javasolja, hogy a Táncsics út-és járda, valamint a Bajcsy úton
járdaépítés legyen.
Nádasdi János alpolgármester:
Véleménye szerint, az erre tervezett 16,8 m Ft kevés lesz.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerinte, majd ha meglesz az árajánlat, akkor tudnak a pontos összegekben döntést hozni.
Kérdése az, hogy a háziorvosnál takarító bérét mióta fizeti az önkormányzat?
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó:
Elmondja, hogy 2017 júniusától fizeti az önkormányzat.
Szlávik Flórián képviselő:
Neki az a baja ezzel, hogy megint a testület nélkül történt ebben is a döntés.
Gémes Ferenc képviselő:
Megjegyzi, hogy a kiadott anyag még mindig tartalmazza a komposztáló ládákat, a
faluhangosítást, melyeket már a bizottsági ülésen kivettünk.
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó:
Csak tájékoztató adatként szerepel, összeg nélkül.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, észrevétel, javasolja a költségvetési rendelet elfogadását a Képviselőtestületnek.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Javasolja, hogy a Képviselő-testület előbb az átmeneti gazdálkodásról szóló határozati
javaslatot fogadja el, melyet írásban megkapott minden képviselő.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, az írásban kiadott átmeneti gazdálkodásról szóló határozati
javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
12/2018. (II. 14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2018. évi költségvetési átmeneti időszak
(2018.január 1.- 2018. február 12.), polgármester által
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beterjesztett bevételeit és kiadásait, és azt az abban foglalt
tartalommal jóváhagyja.
A jóváhagyott bevételek és kiadások beépítését rendeli el a
2018. évi költségvetési rendeletébe az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célra átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Előző évi pénzmaradvány
Önkormányzati bevételek összesen

729 430
1 146 906
194 710
484 300
122 115 245
124 670 591

KIADÁSOK:
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Települési szociális támogatás
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Beruházási kiadások
Felújítási kiadás
Önkormányzati kiadások összesen
Záró pénzkészlet 2018. 02.12-én

3 318 302
654 544
4 859 488
289 155
1 271
583
3 000
17 220 538
6 940 127
34 556 737
90 113 854

Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, az írásban kiadott költségvetési rendelet-tervezet
elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Az ülésre megérkezett Rácz József vállalkozó és 2 munkatársa.
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Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egyéb ügyek, indítványok napirendi ponttal
folytassa a testület a munkáját.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyhangúan egyet értett.
4.Napirendi pont:
Egyéb ügyek, indítványok
Fodor Géza polgármester:
Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Rácz József vállalkozót, egy közös beszélgetésre,
közös megoldáskeresésre hívta meg ma ide.
Ismerteti azt a problémát, ami áldatlan állapotokat idéz elő a településen, és ami a
kőszállítással kapcsolatos. A szállítójárművek a falu főutcáját igénybe véve, hatalmas
mennyiségű porral, esős időben iszappal járnak, emellett pedig ennek következtében, igen
jelentős zajhatásokat idéznek elő. Sok bejelentés, panasz érkezett az önkormányzathoz ezzel
kapcsolatban.
Kérdése az, hogy a kőszállítás más útvonalon, pl. külterületi dűlőutakon, nem lenne
lehetséges?
Rácz József vállalkozó:
Köszöni a meghívást, örömmel jött el az ülésre.
A problémával kapcsolatban elmondja, hogy ő követte el a hibát, mikor jelentkeztek
fuvarosok és a gépkocsivezetőknek sem volt éppen munkája, amikor úgy döntött, hogy
hordjanak be követ, ez a döntése a későbbiekben hibásnak bizonyult. Elnézést kér az okozott
kellemetlenségekért, ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy ilyen időben nem fognak többé
követ hordani, valamint megnézik annak a lehetőségét, hogy a külterületi utakon menjenek el.
Egy beadványt ismertet a Képviselő-testülettel, amely szerint a jelenlegi mintegy 5 ha-os
bányaterületet további 5 ha-ral szeretnék növelni. A bányabővítés azonban a település
rendezési tervében szereplő ún. ökológiai folyosóba ütközik, ezért kéri a testületet, hogy
járuljon hozzá ennek az ökológiai folyosónak az áthelyezéséhez.
Bemutatja a munkatársát, aki ábrákon szemlélteti a testületnek a tervezett módosítást.
Ezt követően kéri a polgármestert, hogy a későbbiekben személyesen, szakértő jelenlétében
tárgyaljanak még a kérésükről.
Rácz József és munkatársai elhagyják az üléstermet.
Az ülésen megjelent Katona Krisztina óvodavezető és Bereczné Dobos Judit gyógypedagógus.
Fodor Géza polgármester:
Átadja a szót, Katona Krisztina óvodavezetőnek.
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Katona Krisztina óvodavezető:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a következő nevelési évtől szeretné beépíteni a
foglalkozások közé az ún. SZPT (varázsjáték) nevű foglalkozást, melyhez kéri a testületet,
hogy biztosítsa az anyagi forrást.
Bereczné Dobos Judit gyógypedagógus:
Röviden ismerteti a képviselőkkel az SZPT (szocioemocionális pedagógiai terápia)
foglalkozás lényegét, mely szerint ez egy olyan csoportban végezhető játék a gyermekek
számára, amikor azt „tanulják”, ami a jelenlegi világunkból nagyon hiányzik.
A terápia játékai, amik (tényleges és képzeletbeli) mozgásra épülő fantáziajátékok - segítik a
gyermekeket abban, hogy megélhessék saját érzéseiket, megérezhessék mások érzéseit a
mozdulatokban, az érintésben, a beszélgetésekben, és a csoportos játékokban az összetartozás
érzését a maguk alkotta sokszínűségben.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja, hogy erre a kérdésre a későbbiekben térjenek vissza, készüljön egy költségvetési
számítás és annak tükrében, hozzanak majd döntést.
Katona Krisztina óvodavezető és Bereczné Dobos Judit gyógypedagógus elhagyja az
üléstermet.
5. napirendi pont
Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi üléstervére
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Minden képviselő írásban megkapta a 2018.évre vonatkozó ülésterv javaslatot. Van- e kérdés,
vélemény, javaslat ezzel kapcsolatban?
Berecz Lászlóné képviselő:
Javasolja, hogy a márciusi ülés 1. napirendjével kapcsolatban készüljön egy írásbeli
megállapodás a kivitelezővel és ezt is tárgyalja meg a testület.Szintén tárgyaljunk az év
folyamán az óvodafenntartó társulás további működéséről is.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javasolja, hogy az óvodafenntartó társulással kapcsolatban készüljön egy számítás és a májusi
ülésen tárgyalja külön napirendi pont keretében a Képviselő-testület.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott üléstervet, a most elhangzott
módosításokkal kiegészítve fogadja el a Képviselő-testület.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
13/2018. (II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2018. évi üléstervét az
alábbiak szerint fogadja el:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. évi ülésterve
Február 12. (hétfő) KÖZMEGHALLGATÁS

Február 14. (szerda)
1. Javaslat Demjén község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint a
településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előadó: Fodor Géza polgármester
Bernáth Mihály főépítész
2. Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésére
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Javaslat a Képviselő-testület 2018. évi üléstervére
Előadó: Fodor Géza polgármester
4. Javaslat a 2018. évi rendezvénytervre
Előadó: Fodor Géza polgármester
5. Javaslat a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
6. Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Március 28. (szerda)
1. Tájékoztató a „Kerékpárút fejlesztése Demjén községben” című, TOP-3.1.1-15-HE12016-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak helyzetéről
Előadó: Michnyóczki Nándor műszaki ellenőr
Kiss Sándor projektmenedzser
Meghívott: a kivitelező képviselői
2. A Demjénben működő civil szervezetek beszámolója 2017-ben végzett munkájukról
és 2018. évi terveikről
Előadók: a civil szervezetek vezetői
3. Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának időarányos
végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Április 25. (szerda)
1. Beszámoló Demjén Község Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásáról
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Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
3. 2018. évi helyi adó ellenőrzési terv
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Május 30. (szerda)
1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
2. Beszámoló a Demjénben végzett egészségügyi és védőnői feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Borbély Gergő háziorvos, Törökné Kecsmár Krisztina védőnő
Június 27. (szerda)
Együttes ülés Kerecsend Község Önkormányzata Képviselő-testületével
1. Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és gazdálkodásáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Szeptember 26. (szerda)
1. Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata 2018.I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Beszámoló a Berekerdő Óvoda és a Dongókert Tagóvoda 2017/2018. nevelési évben
végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről
Előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető
Október 24. (szerda)
1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Demjénben
Előadó: rendőrségi körzeti megbízott
Meghívott: Eger Város Rendőrkapitánya
2. Tájékoztató a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
December 12. (szerda)
1. Beszámoló a 2018. évi pályázati munkáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
2. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról
Előadó: Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
A testületi ülések 1. napirendi pontja minden esetben a polgármester tájékoztatója a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta végzett munkáról. Az

24

utolsó napirendi pont keretében az egyéb ügyek, indítványok megtárgyalására kerül sor.
Az ülésterv, ezen belül az ülések időpontja az időszerű feladatok függvényében változhat.
Rendkívüli ülésekre az SzMSz előírásainak figyelembe vételével kerülhet sor.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos
6. napirendi pont
Javaslat a 2018. évi rendezvénytervre
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2018. augusztus 11. napján tartandó Hegyeskő napon,
milyen fellépőket, művészeket lehetne meghívni. Ő kérdezte Nikolaszt, a Groovehaust, Pál
Dénest, Desperadó stb.
Szlávik Flórián képviselő:
Ő bizonyára el van maradva, de ezeket az előadókat nem ismeri.
Berecz Lászlóné képviselő:
Javasolja a következő előadókat megkérdezni: Apostol együttes, Bikini együttes, Dolly Plus,
Márió, Csepregi Éva, Oszvald Marika stb. Jó lenne még valami, ami a fiataloknak is tetszene
és olyan is, ami az idősebbeknek lenne jó.
Fodor Géza polgármester:
Ő a maga részéről nem javasol egész napos programot, okulva a tapasztalatokból, úgy látja,
napközben csak lézengés van és késő délután vagy kora este vesznek részt többen a
rendezvényeken. Ismerteti a fotós, Kádár Ferkó árajánlatát 97.500 Ft összegben.
Berecz Lászlóné képviselő:
A gyerekek részére lehetne valamilyen bábelőadás. A maga részéről szeretné, ha köszöntésre
kerülnének a tavaly augusztustól augusztusig született gyermekek szüleikkel együtt, valamint
az 50 éves házasok. Ezekről már beszéltek korábban is.
Nádasdi János alpolgármester:
Felhívja a figyelmet, hogy a helyi újságba ezeket az információkat bele kell majd tenni.
Fodor Géza polgármester:
Lehetne a gyerekeknek valamilyen népi játékokat rendezni. Javasolja párhuzamos programok
szervezését. Az elhangzottakat gondolatébresztőnek szánta a Képviselő-testületnek. Utánanéz
több előadónak és a következő ülésen tájékoztatást nyújt a beszerzett információkról.
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7. napirendi pont
Javaslat a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Elmondja, hogy felülvizsgálatra került a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzata (SZMSZ).
A hivatali működést érintő, azóta bekövetkezett jogszabályi változások miatt szükséges annak
módosítása, a kiadott előterjesztés szerint.
A négy legfontosabb változtatás a következő:
1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
törvényt felváltotta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
váltotta fel, melyet át kellett vezetni az SZMSZ-en.
2. Bele kerültek az ún. kormányzati funkciók és
3. a szervezeti felépítés ábrája valamint
4. átvezetésre került a Kerecsend községet érintő szervezeti változás is.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Kiegészítésként ismerteti, hogy a Kerecsend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elvárása alapján alkalmazásra került egy személy, aki Kerecsenden az adóztatási
tevékenységet segíti, elsősorban a végrehajtási feladatokat.
Nádasdi János alpolgármester:
Javasolja, hogy vizsgálja meg a főjegyző úr, hogy be tudna- e segíteni a demjéni feladatokba
is?
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását a javaslatnak megfelelően, a kiadott határozati javaslat
szerint.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
14/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Kerecsendi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának
módosítására
vonatkozó
javaslatot, és azt az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Közreműködik: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
Javaslat a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen felvetődött a szociális rendelet felülvizsgálata. Áttekintették azt
az aljegyzővel és az írásban kiadott javaslatot teszik.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Hozzászólásában elmondja, hogy a rendeletmódosítási javaslat kétirányú, egyrészt a
személyes gondoskodásért fizetendő intézményi térítési díjakra, másrészt a települési
lakhatási támogatásokra irányulna. A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak közül
a házi segítségnyújtás térítési díjai kétfelé válnának, attól függően, hogy személyi gondozást
vagy szociális segítést igényel az ellátott. Térítési díjcsökkentést javasolnak ez utóbbi ellátás
esetén, ezáltal is vonzóbbá szeretnék tenni ezt az ellátást.
A települési lakhatási támogatás esetén szűkíteni szeretnék az igénylők körét, ezért javasolják
a rászorultsági összeghatár valamint a támogatás összegének csökkentését.
Fodor Géza polgármester:
Kiegészítésként hozzáfűzi, hogy azért is javasolják a házi segítségnyújtás térítési díjainak a
csökkentését, mert ezáltal talán többen választanák ezt a szolgáltatást, ami állami támogatás
összegének az emelésével is járhatna. Véleménye az, hogy ne legyen a térítési díj összege
visszatartó olyan emberek esetében, akik erre rászorulnak.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Elmondja még, hogy jelenleg 18 család részesül települési lakhatási támogatásban, a
megállapított kötelezettségvállalás 608 e Ft a tárgyévben.
Szlávik Flórián képviselő:
Felhívja a figyelmet az eljárásoknál a következetesebb és szigorúbb vagyon vizsgálatokra,
mert tapasztalata szerint sok vagyonnyilatkozat nem fedi a valóságot.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javaslata az, hogy a maximálisan adható támogatás összege csökkenjen, tehát a felső határ
legyen kevesebb, 5.000 és 2.000 Ft között legyen a támogatás összege.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja, hogy a kiadott rendelet-tervezettől eltérőn ne egységes legyen a jogosultak részére
adható támogatás összege, hanem az egy főre jutó jövedelemhatár függvényében kerüljön
megállapításra 2.000 és 5.000 Ft között.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
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15/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
szociális
ellátásokról
szóló
önkormányzati
rendelet-tervezet
5.§
(7)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan az alábbi
módosító
indítványt
fogadta
el:
a Képviselő-testület a települési lakhatási
támogatás havi összegét az egy főre jutó
jövedelem arányában 2.000 és 5.000 Ft között
állapítja meg.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, a szociális ellátásról szóló 5/2015.(II.12.) önkormányzati
rendelet módosítását, a kiadott írásbeli előterjesztés és az előbb elfogadott módosító indítvány
figyelembevételével.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete
A szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Javasolja, hogy folytassa a Képviselő-testület a 4. napirendi pont tárgyalását, az egyéb ügyek,
indítványok témakörében.
A Demjén Solar Kft (3395. Demjén, 0203/15/C hrsz.) 2014 márciusában megállapodást kötött
az önkormányzattal, két önkormányzati tulajdonban levő ingatlan (0199/4 és 0202 hrsz.)
használatára vonatkozóan. Ezen ingatlanok szomszédságában - korábban:023/29 hrsz-on
nyilvántartott területen- napelemes kiserőmű jön létre.A Kft ügyvezetője értesítette az
önkormányzatot, hogy a napelemes kiserőművel érintett ingatlan helyrajzi száma
megváltozott, 0203/43 hrsz-ra, ezért kéri az akkor kötött vezetékjog alapításáról szóló
megállapodás módosítását az új hrsz-nak megfelelően.
Javasolja a Képviselő-testületnek, a hozzájárulás megadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
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16/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Demjénsolar Kft (3395. Demjén,
0203/15/C hrsz.) kérelmét megtárgyalta és
hozzájárulását adja, a 2014. évben a Kft-vel
kötött vezetékjog megállapodás módosításához a
tekintetben, hogy a megállapodás tárgyát képező
ingatlan nyilvántartási száma Demjén, 0203/29
hrsz-ról, Demjén, 0203/43 hrsz-ra változott.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert
döntésének megfelelő megállapodás aláírására.
Felelős:
Fodor
Géza
polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
A Képviselő-testület 2017. évben tárgyalta az Új Champignons Kft (1224. Budapest, Bartók
Béla út 162.) demjéni területének belterületbe vonására. Az akkor kiadott 68/2017.(IX.27.)
Képviselő-testületi határozatban elírás történt a helyrajzi számokban, ezért javasolja a
módosítást. A határozatban az érintett ingatlanok helyrajzi száma: 0287/19 és helytelenül:
0286/21 hrsz volt. Ez utóbbi helyesen: 0287/27 hrsz.
Javasolja a Képviselő-testületnek, a határozat módosítás elfogadását a hrsz változása miatt.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
17/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 68/2017.(IX.27.) képviselő-testületi
határozatának első mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, az Új Champignons Kft. kérelmének
helyt ad, és hozzájárul a Demjén 0287/19 és
0287/27 hrsz ingatlanok belterületbe vonásához.”
Felelős:
Fodor
Géza
polgármester
Határidő: Azonnal
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Forrásvíz 2002. Demjéni Víziközmű Társulat
közművagyona Demjén Község Önkormányzatának tulajdonába került, az Egri Törvényszék
végzése alapján. A törvényszék a 3. Vpk. 12016/32 számú végzésében jóváhagyta a
vagyonrendező vagyonrendezési zárójelentését és a vagyonrendezési eljárás tárgyát képező
tételesen felsorolt vagyont, vagyonrendezési eljárás jogcímén adta az önkormányzat
tulajdonába.
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Az önkormányzatnak 100.000 Ft-jába került annak a törvényes állapotnak a helyreállítása,
aminek már régen így kellett volna lennie. A jogerőre emelkedés után az önkormányzat
nyilvántartásába kerül ez a vagyon, ami ivóvíz- és szennyvíz közmű vagyon.
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy jelenleg az önkormányzat a Gyógyvizek Völgye
tagja. Elmondja, hogy gondolkodni kellene valamilyen településhez köthető szlogen
levédetéséről, amit a település a későbbiekben a kiadványain használhatna.
Várja a képviselők ötleteit. Ismerteti a saját javaslatát.
A Képviselő-testület egyetértett abban, hogy meg kell hirdetni a lakosság felé, hogy várják a
község lakóinak az ötleteit, elképzeléseit, ami a településhez köthető jelmondatokra
(szlogenekre) vonatkozik.
Fodor Géza polgármester:
Ismerteti a Képviselő-testülettel, Dr. Várhelyi Tamás (Turisztikai Tudásközpont) ajánlatát,
turisztikai, fejlesztési és marketing stratégia és akcióterv elkészítésére vonatkozóan, 1.200.
000 Ft-ért.
Tájékoztatja a testületet, Karcag város alpolgármesterének megkereséséről, mely a legszebb
konyhakertek országos programhoz való csatlakozásra szólít fel.
A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatókat tudomásul vette. A turisztikai, fejlesztési és
marketing stratégia és akcióterv elkészítésére nem ad megbízást.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Az Egri Járási Hivatal megkeresését ismerteti, mely szerint Demjén község részére, a kötelező
felvételt biztosító általános iskola az Egri Arany János Általános Iskola, Szakiskola és
Kollégium.
Ezzel kapcsolatban kéri a Képviselő-testület véleményét.
Fodor Géza polgármester:
Ő a maga részéről nem ért egyet ezzel az iskolával, a Lenkey iskolát javasolná, bár minden
szülő oda viszi, a gyermekét ahová akarja.
Szlávik Flórián képviselő:
A 2. és 4. számú iskolát javasolja.
Nádasdi János alpolgármester:
Véleménye szerint a buszmegállónál levő 2. számú iskolát javasolná.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2. számú iskola kerüljön kijelölésre Demjén község
általános iskoláskorú gyermekei részére, és ne az Egri Arany János Általános Iskola.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazatta, egyhangúan, a következő
határozatot hozta:
18/2018(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, megtárgyalta a
Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási
Hivatal tájékoztatóját, a kötelező felvételt
biztosító iskola kijelölésével kapcsolatosan.
A Képviselő- testület, nem ért egyet a Demjén
település Egri Arany János Általános Iskola,
Szakiskola és Kollégium kijelölésével és azzal
szemben az Eszterházy Károly Egyetem
Gyakorló Általános Iskola (Eger, Barkóczy út 5.)
kijelölését javasolja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Szlávik Flórián képviselő:
Javasolja, hogy fogalmazzanak meg egy levelet a felszámoló biztos úrnak, aki úgy
gondolhatja, hogy ezeket nem is érdekli a pénz, mivel ennyi idő óta nem érdeklődtek.
Hívjuk fel a figyelmét az önkormányzat követelésére, amennyiben nem tudja a követelésünket
kiegyenlíteni, mi szeretnénk a telepet megszerezni.
Kérjünk tájékoztatást, hogy milyen tevékenységet folytatnak a telephelyen, mert jelenleg ott
dolgoznak, ipari tevékenység folyik.
Fodor Géza polgármester:
Tudomása szerint D kategóriába van az önkormányzat sorolva.
Szlávik Flórián képviselő:
Ragaszkodik hozzá, hogy a testület hozzon határozatot, hogy megkeressük a felszámoló
biztost és tájékoztatást kérünk.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a testületnek, hogy szavazzanak, a képviselő indítványáról, kérjenek írásban
tájékoztatót a felszámoló biztostól.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen szavazatta, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
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19/2018.(II.14.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzati Képviselőtestülete képviselő indítványára úgy határoz, hogy
az önkormányzat írásban tájékoztatást kér a
Quality Champignons Kft felszámoló biztosától, a
telepükön folytatott ipari tevékenységről.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Felhívja a figyelmet az ún. Petrus féle ház állapotára.

Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, megköszönte a munkát és a nyilvános
ülést bezárta.
K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

