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. április 25. napján megtartott, nyilvános, rendes ülésén

Határozat száma
31/2018.(IV.25.)
32/2018.(IV.25.)
33/2018.(IV.25.)
34/2018.(IV.25.)
35/2018.(IV.25.)
36/2018.(IV.25.)
37/2018.(IV.25.)
38/2018.(IV.25.)
39/2018.(IV.25.)
40/2018.(IV.25.)

Rendelet száma
4/2018.(IV.26.)
5/2018.(IV.26.)
6/2018.(IV.26.)
7/2018.(IV.26.)

Határozat tárgya
A 2018. évi adóbevételek alakulásáról készült tájékoztató
elfogadása
A 2018. évi helyi adó ellenőrzési terv elfogadása
Civil szervezetek támogatása
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás iránti kérelem
benyújtása
Csapadékvíz elvezető árok rendbe tétele a 2019. évi
költségvetés terhére
Önkormányzati fejlesztések, belterületi utak felújítására
pályázat benyújtása
Az önkormányzat tulajdonát képező 489 hrsz.-ú ingatlan
értékesítésének előzetes jóváhagyása
A téli rezsicsökkentés keretében juttatott tűzifa vásárlása
Szebusz
árajánlatának
elfogadása,
autóbuszbérlésre
vonatkozóan
Majálison a főzőcsapatoknak hús biztosítása

Rendelet tárgya
A közművelődésről
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A talajterhelési díjról
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb
szabályairól szóló 17/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A jegyzőkönyv 46-63.számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének,2018. április 25. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott, nyilvános, rendes ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket és a Civil Kerekasztal vezetőjét.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontokat tárgyaljuk meg:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
2. Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
3. 2018.évi helyi adó ellenőrzési terv
4. A civil szervezetek támogatási kérelmének tárgyalása
5. Az önkormányzat közművelődéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
6. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.15.) rendelet
módosítása
7. Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló 16/2015.(XII.3.) rendelet módosítása
8. Egyéb ügyek, indítványok
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.
1. Napirendi pont:
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Rossz hírrel kezdem, jött egy értesítés, hogy a zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos pályázatunk
forráshiány miatt elutasításra került.
Megérkeztek a támogatási szerződések mind a Kerecsend irányába tervezett kerékpárúttal, mind a
Hivatal energetikai pályázatának a korszerűsítésével kapcsolatban.
A kerékpárút építésének a 2. szakasza szépen halad, várjuk az ÉMÁSZ engedélyét az oszlop
áthelyezésére.
Sikerült megvásárolni a fákat, végül is vérszilva mellett döntöttünk, továbbá vettünk még 4 db
különféle cserjét is, melyeket már mind el is ültettünk.
Kérem a tájékoztatóm elfogadását.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
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Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Kiküldtünk egy táblázatot, amely minden fontos információt tartalmaz az adóbevételekre
vonatkozóan.
Látható, hogy a magánszemélyek kommunális adója és a gépjárműadó terén időarányos a
teljesítés. Az idegenforgalmi adó területén nyilván időarányosan alacsonyabb még a teljesítés, a
főszezon beindulása még később várható, így ezen adónemnél is várhatóan jól alakul majd a
teljesítés.
Az iparűzési adó tekintetében jelentős az alulteljesítés, főként egy bizonyos cég tartozásait
illetően, ezekben a végrehajtási intézkedéseket meg fogjuk tenni.
Ami örömteli, az a táblázat alsó részében található, itt látható, hogy az idegenforgalmi adó
tekintetében a vendégéjszakák száma – évről-évre- jelentősen növekszik, 2014. évtől 2017. évig,
33 ezerről közel 54 ezerre.
Az idegenforgalmi adót illetően jogos volt a polgármester úr és a testület elvárása, hogy
adóellenőrzéseket végezzünk.Már két éve folytatunk ilyen irányú tevékenységet is. A most
következő hosszú hétvégén is várható a községben adóellenőrzés, a testület kérésének
megfelelően, az új kerecsendi kolléganő is csatlakozik és az aljegyző asszonnyal végeznek majd
ellenőrzéseket. Reméljük, hogy nem is annyira a szankciók, hanem a prevenció tekintetében
eredményesek lesznek az ellenőrzéseink.
Szlávik Flórián képviselő:
Szerintem az ellenőrzés nem ér semmit, ha nem követi szankció. A Dobó út 19. szám alatt
szálláshely-szolgáltatás folyik, jó lenne, ha az ellenőrzés erre is kiterjedne. Többször felvetettük
már ezt, utána kell nézni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Egy bizonyos cég tartozásait illetően kérdezem, hogy ténylegesen mit fogunk tenni és mikor.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Korábban inkasszót nyújtottunk be és az idén is várható ilyen intézkedés, ami - jó esetben eredményre vezet. Az igazi eredményt az szokta hozni, amikor adóigazolást kér valamilyen
pályázat kapcsán, olyankor rendezi a tartozását.
Az inkasszó tavalyelőtt eredményes volt, ha jól emlékszem 11 millió Ft-ot sikerült ilyen formában
behajtani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Vannak-e olyan tartozásai, amik már nem hajthatók be, mert elévültek?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Tudomásom szerint elévült tartozása már nincs.Elképzelhető, hogy már megszűnt a cég, és mivel
a helyi adótartozás felszámolás esetén D vagy E kategóriás, az igények kielégítése során mindig a
végén szerepel. Ha lezárul a felszámolás és marad adótartozás, azt kivezetjük a hátralékokból,
nem visszük tovább.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a képviselő-testület fogadja el az adóbevételek alakulásáról készült tájékoztatót.
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Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
31/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2018. évi adóbevételek alakulásáról szóló
tájékoztatót elfogadta.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: Azonnal

3. napirendi pont:
2018.évi helyi adó ellenőrzési terv
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Berecz Lászlóné képviselő:
Hogyan történik a gyakorlatban a helyi iparűzési adó ellenőrzése? Főkönyvet kérnek be vagy
helyszíni ellenőrzést végeznek?
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Mindkettőre van lehetőség, de a most kiadott ellenőrzési terv ezt nem tartalmazza. A tervben a
cégbíróság és az önkormányzati adóhatóság rendelkezésére álló nyilvántartások, adatok
összevetése, egyeztetése szerepel.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A rendelkezésünkre álló információk alapján történik az ellenőrzés. Amit a képviselő asszony
elmond, azt elsősorban a NAV ellenőrzi.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a képviselő-testület fogadja el az írásban kiadott 2018.évi helyi adó ellenőrzési
tervet.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot
hozta:
32/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Demjén Község Önkormányzati
Adóhatóságának 2018. évi helyi adó ellenőrzési tervét
megtárgyalta és úgy határozott, hogy azt az abban
foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: Folyamatos és 2018. december 31.

4. napirendi pont:
A civil szervezetek támogatási kérelmének tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
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Fodor Géza polgármester:
Az előző testületi ülésen már beszéltünk róla, hogy lényegesen több igény érkezett be a civil
szervezetek részéről, mint amire lehetőségünk van, mint ami szerepel a 2018. évi
költségvetésünkben. Több civil szervezet megkeresett már, hogy szükségük lenne a pénzre.
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a civil szervezeteken kívül,a kétdemjéni sportolót is
részesítsük támogatásban.
A költségvetésünkben rendelkezésre áll jelenleg 1.780.000 Ft. Javasolom, hogy a 2017. évi
támogatási összeget vegyük alapul, és csökkentsük azt 5 %-kal minden civil szervezet esetén. Így
tudnánk támogatni 50 -50 ezer Ft összeggel a két ifjú sportolót is.
Gémes Ferenc képviselő:
A Demjéni Vagányok ugyanannyit kértek, mit évek óta, nem gondolom, hogy engedjünk a kért
összegből. Eddig is én kölcsönöztem a szervezetnek, én ebből nem engedek, nem is kértünk sokat.
Berecz Lászlóné képviselő:
Úgy gondolom, hogy nem reális ez a javaslat, főleg a kisebb szervezetnél, akik kevesebbet is
kértek.
Én azt mondom, hogy a rendezvényeket támogassuk, de ne előre adjuk oda a pénzt, hanem utólag.
Számoljon el számlákkal és akkor adjuk oda a pénzt.
Nem javaslom az egész támogatási összeget átutalni semmiképpen.
Szlávik Flórián képviselő:
Nagyjából egyetértek a képviselő asszonnyal. Én azt mondom, hogy a tavalyi támogatási összeg
50 %-át adjuk oda, mert egyik civil szervezet sem csinált még semmit. Volt valamelyik hétvégén
egy megmozdulás, de úgy tudom, annak a költségeit az önkormányzat állta.
Egyre felhívom a figyelmet, bár nem vagyok a civil szervezetek ellen, de a Turisztikai
Egyesületnél problémák vannak. A választott képviselők – papíron- mindössze már csak ketten
vannak. A cégbíróság felé egy hónapon belül jelenteni kell a változásokat, taggyűlést kell
összehívni, új képviselőket kell választani. Nem történt meg a március 31-i határidőre az egyesület
felé való elszámolás sem, nem volt taggyűlés, nem számoltak el.
Az önkormányzat sem támogathat olyan szervezetet, ami nem felel meg a jogi követelményeknek.
Le kell velük ülni és megbeszélni.
Gémes Ferenc képviselő:
A tavalyi támogatási összeg 50 %-ával én is egyet értek.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a civil szervezetek részére a 2017. évi támogatási összeg 50 %-a kerüljön
megállapításra.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ha jól értem, akkor a költségvetésben szereplő támogatás 50 %-áról van szó.
Fodor Géza polgármester:
Van egy-két eltérés, de lényegében erről van szó. A Hímző Szakkör pl. kiesett.
Javasolom, a civil szervezeteknek a tavalyi támogatási összeg (2018. évi költségvetésben beállított
összeg) felének a megállapítását.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot
hozta:
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33/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a demjéni civil szervezetek részére 2018-ban
az alábbi támogatási összegek kifizetését hagyja jóvá:
1. Demjéni Futball Club
350. 000.- Ft,
2.Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és Borbarát
Egyesület
150. 000.-Ft,
3. Demjéni Polgárőr Egyesület
75.000.- Ft,
4. Demjéni Vagányok
50.000.- Ft,
5. Együtt Demjénért Alapítvány
110.000.- Ft,
6. Őszirózsa Nyugdíjas Klub
25.000.- Ft,
7.Demjéni
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat125.000.- Ft.
A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására és a támogatási
összegek átutalására.
Felelős:
Fodor
Géza
polgármester
Határidő: 2018.május 15.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja, hogy a két demjéni sportoló támogatására a későbbiekben térjenek vissza.
5. napirendi pont:
Az önkormányzat közművelődéséről szóló rendelet-tervezet tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
A rendelet felülvizsgálatát az indokolta, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani
közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímén, projektor vásárlására. A pályázat
benyújtásához szükséges az önkormányzat hatályos közművelődési rendeletét is benyújtani. Ez a
rendelet 2004. évben került elfogadásra, ami egy alkalommal került módosításra. Az azóta
megváltozott jogszabályi környezet, és a jelenleg a településen működő közművelődési feladatot
ellátó intézmények figyelembe vételével került a tervezet kidolgozásra.
Fodor Géza polgármester:
Ismertetem az önkormányzat által benyújtandó közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
pályázat benyújtásának a részleteit.
Javasolom, hogy nyújtsa be az önkormányzat ezt a pályázatot, mivel a költségvetésben terveztük
egy projektor beszerzését, hátha kapnánk ehhez támogatást.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 4 igen, szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
34/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény alapján igényelhető 2018.
évi „közművelődési érdekeltségnövelő” című
pályázati felhívásra, az önkormányzat fenntartásában
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lévő Művelődési Ház eszközállományának bővítésére
támogatási kérelmet nyújtson be.
A Képviselő-testület a pályázati önrész céljára,
Demjén Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018 (II.19) önkormányzati
rendeletében 71.796 forintot biztosít.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúan, az alábbi rendeletet
alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
A közművelődésről
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
6. napirendi pont:
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.15.) rendelet
módosítása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Szeretném összefoglalni az előterjesztés lényegét.
A Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában kell, hogy meghatározza, hogy a
Képviselő-testületet megillető hatásköreit, mely önkormányzati szerveire ruházza át.
Az önkormányzatjelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatában szerepel, hogy a
szociális törvényből eredő hatáskörök, mint pl. a települési támogatások nagy része, a
polgármester hatáskörébe került, ebben ezután sem lenne módosítás.
Ami a jelenlegi javaslattal változna, az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti
ún. közútkezelői feladatok ellátása, amiben a polgármesterre javasolnánk a hatáskörök telepítését.
A javaslat lényege az, hogy a közútkezelői hozzájárulások megadásával ne kelljen megvárni a
következő testületi ülést, hanem azt a polgármester átruházott hatáskörben megtehesse.
2011-ben egy önkormányzati rendeletaz Egri Kistérség Többcélú Társulására is ruházott át
feladatokat. Azóta jelentős változások történtek mind az önkormányzatot, mind a társulástérintően,
a benyújtott javaslat ezt is tartalmazza, mindössze a hétköznapi és a hétvégi orvosi ügyelet
maradna a társulásnál.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mit jelent a gyakorlatban a közútkezelői hozzájárulás?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ez olyan gyakorlati feladatot jelent, hogyha valamilyen beruházást terveznek a településen pl. egy
nyomvonalas építmény hálózatbővítését, akkor a beruházás előtt mindig kér a cég tulajdonosi és
közútkezelői hozzájárulást.
Eddig is mindig kiadta a Képviselő-testület nevében a polgármester, de az aljegyző asszony
felfedezte, hogy az SZMSZ-ben nem került átruházásra ez a hatáskör. Ez a hatáskör a törvény
szerint a Képviselő-testületet illeti, akkor gyakorolhatja ezt a hatáskört a polgármester, ha
átruházza rá a testület.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Érthető, de nem tudom, hogy miért kell ezt nélkülünk csinálni. Mindig bejövünk, ha hívnak, miért
kell ezt sürgősen csinálni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Szerintem ez egy formális dolog, nem egy olyan lényegi kérdés, amihez a Képviselő-testület
döntése kellene.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez akkor az önkormányzat részére pénzzel nem jár?
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ez nem jár azzal, mivel nem arról van szó, hogy kötelezettséget vállal a polgármester, hanem a
Képviselő-testület nevében hozzájárul valami olyan tevékenységhez, ami az önkormányzat
kezelésében lévő közutakat érinti.
Szlávik Flórián képviselő:
Szerintem nem kell tovább csökkenteni a Képviselő-testület hatáskörét, ha van pénzügyi vonzata,
ha nincs. Jobb az, ha a Képviselő-testület tud mindenről. Jöjjünk össze, ha kell rendkívüli ülésre,
én nem támogatom. Az utóbbi időben elszaporodtak, főleg 2017-ben és a mai napig, olyan
döntések születtek, amik a Képviselő-testület hatáskörébe tartoztak. Olyan irányú kifizetések is
történtek, amik szintén a Képviselő-testület hatáskörébe tartoztak. Ne csak arra legyen a testület,
hogy szavazzunk és nyújtsuk a kezünket, bólogató Jánosból van elég.
Úgy gondolom, hogy ami a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, végezze el a Képviselőtestület, azért vagyunk.
Fodor Géza polgármester:
Én meg örülök neki, így van. Én nem ragaszkodom ehhez a hatáskörhöz, mindössze praktikussági
okokból tettük bele.
Nádasdi János alpolgármester
De ebben benne van a közutak fenntartása és kezelése is, nemcsak a közútkezelői hozzájárulások
kiadása.
Gémes Ferenc képviselő:
Én támogatom a hatáskör átruházását a polgármesterre, itt nem arról van szó, a polgármester
rajtunk kívül utat építsen, vagy útfelújításról döntsön.
Fodor Géza polgármester:
Szavazásra bocsátom az eredeti előterjesztést, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 4 igen, szavazattal, 1 ellenszavazattal, az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IX. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva jegyzőkönyvhöz!)
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7. napirendi pont:
Az önkormányzat talajterhelési díjról szóló 16/2015.(XII.3.) rendelet módosítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A 2. napirendi pont keretében tárgyaltuk az adóbevételeket. Korábban is szóba került már ez a
kérdés, hogy irreálisan magas a talajterhelési díj összege a településen, különösen azok számára,
akiket érint, szinte megfizethetetlennek tűnik és igazából mi sem tudjuk behajtani rajtuk.
Ezért készítettük ezt a rendelet-tervezetet. Az adókedvezmény, amit adnánk, néhány év alatt azt
eredményezhetné, hogy kivezetődnének a behajthatatlan követelések, és a lakosság számára is
lényegesen kedvezőbb lenne.
Beszéltünk arról is, hogy valamilyen formában támogatnánk a szennyvíz-hálózaton kívüli
ingatlanok tulajdonosait a szennyvíz-hálózatra csatlakozásban. A későbbiekben térjünk erre a
témára vissza.
Berecz Lászlóné képviselő:
Lehet tudni, hogy ez hány lakást érint? És mennyi a csatlakozás díja?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
10-20 lakásról van szó. Jelenleg 80. 000 Ft a csatlakozás díja.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem teljesen tiszta a számomra, most akinek talajterhelési díjat kell fizetni, annak ebből van még
engedmény?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Igen így van, a talajterhelési díj összege jogszabály alapján 1.200 Ft, ami még a
területérzékenységi szorzóval módosul, és mi ebből adnánk 80 %-os adókedvezményt.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az adókedvezménnyel egyet értek, de a felhalmozott tartozásokat ne vigyük tovább.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az előírás 5 év elteltével elévül és leírásra kerül, jelenleg 500 valahány ezer Ft tartozásról
beszélünk.
A következő ülésre elkészítünk egy javaslatot, megnézzük, hogy kikről van szó, teszünk konkrét
javaslatot arra vonatkozóan, hogy milyen támogatásban lehetne részesíteni és hogyan lehetne
ösztönözni őket a szennyvíz-hálózatra való csatlakozásukat.
Fodor Géza polgármester:
Szavazásra bocsátom rendelet-tervezetet, aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet
alkotta
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
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A talajterhelési díjról
(A rendelet szövege csatolva jegyzőkönyvhöz!)
8. napirendi pont:
Egyéb ügyek, indítványok
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Írásban kiosztásra került a „Játszóudvarok fejlesztése a Berekerdő Óvodában” című projekttel
kapcsolatos tájékoztató, melyben a tervezett munkálatokat, beszerzéseket és a kötelezően
ellátandó feladatokat egy táblázatban mutatom be.
A soron következő feladatok között van: a vállalkozási szerződés megkötése a nyertes
ajánlattevővel, a műszaki ellenőrrel és a nyilvánossági felelőssel, valamint az informatikai
beszerzésre ajánlatok bekérése.
A kivitelezési munkákat 2018. július- augusztus hónapokban tervezzük megvalósítani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Javasolom, hogy a beszerzendő eszközökkel kapcsolatosan a demjéni tagóvoda vezetővel
egyeztessenek.
Az elhangzott tájékoztatót a Képviselő-testület tudomásul vette.
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatom a testületet, hogy jártak nálam azok a befektetők, akik a volt TÜZÉP telepet
megvásárolták, a terveik között olyan épület építése szerepel, amelyet szálláshely és gyógyhely
céljára hasznosíthatnak.
Elküldtem a Képviselő-testület tagjainak Dr. Bódis Károly ügyvéd úr levelét, amelyben a
csapadékvíz elvezető csatorna kijavítására vonatkozó esetleges peres eljárás megindításával
kapcsolatban az alábbiakróltájékoztat
„Az önkormányzat tavaly október 27-én döntött arról, hogy szükség esetén a SchmidtGép 2002
Kft. kivitelezővel szemben az önkormányzat peres eljárást indítson a hibás kivitelezés miatt.
Az időközben hatályba lépett jogszabályváltozásokra tekintettel – új Polgári eljárási törvény – a
keresetindításkor kellene meghatározni konkrétan, hogy milyen jogcímen áll fenn követelése az
önkormányzatnak a kivitelezővel szemben, jótállás vagy esetleg kártérítés jogcímén.
A rendelkezésünkre álló iratanyagból azonban a követelés jogcímen nem állapítható meg
egyértelműen. A garanciális időtartam a kivitelezési szerződés szerint egy év, amelyet a műszaki
átadás-átvétel során a felek öt évre módosítottak. A kivitelező cég részéről azonban az átadás
átvételi jegyzőkönyvet olyan személy írta alá, aki a cég képviseletére, azaz szerződéses
kötelezettségvállalásra, így a garanciális időtartam meghosszabbítására nem jogosult.
Ugyanakkor az átadás-átvételi eljárás során a céget képviselhette és ezzel összefüggésben
érvényes nyilatkozatokat is tehetett. Nem tudjuk azonban, hogy a bíróság a garanciális
időtartamra vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot az eset összes körülményeinek
figyelembe vételével elfogadja-e, mint a garanciális időtartam meghosszabbítására vonatkozó
megállapodást, vagy esetleg úgy foglal állást, hogy arra nem jogosult személy tette a
nyilatkozatot, ezért az érvénytelen.
Ez azonban sajnálatos módon azt jelentheti az új eljárási törvény alapján, hogy az általunk
megjelölt jogcímtől eltérően foglal állást a bíróság, úgy abban az esetben az önkormányzat
automatikusan pervesztesnek minősül az eljárásban és az önkormányzatnak kell viselnie az ennek
során felmerülő költségeket. (bírósági illeték, az önkormányzatot képviselő ügyvéd munkadíja, a
pernyertes felet képviselő ügyvéd munkadíja, tanú, szakértő költségek, stb.) Ezen költségek összege
vélhetően az egymillió forint összeget meghaladja.
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Az elmúlt időszakban különböző jogesetek illetve jogszabályi kommentárok útján próbáltunk
megfelelő döntést hozni, azonban a felmerült hasonló jogesetek során sem volt egyértelmű a
bíróságok jogértelmezése.
A kivitelező cég cégkivonatában több hónapon keresztül NAV végrehajtás volt bejegyezve, ami a
kivitelező cég esetleges fizetőképességét is megkérdőjelezi. A társaság egyébként SchmidtGép
2002 Kft. néven már nem működik, nevet és székhelyet változtatott.
A jelen helyzetben ügyvédi irodánk nem kívánja felvállalni azt a döntési felelősséget, amely az
esetlegesen nem megfelelően megválasztott jogcímen indított eljárásnak a következménye lehet,
különös tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján nem lehet egyértelmű döntést
hozni, és rendkívül nagy a perindítással járó kockázat következménye.”
Mint hallottátok, az ügyvéd úr azt nem vállalja fel, hogy melyik irányba induljunk el.
Nádasdi János alpolgármester:
A pereskedés nekünk pénzbe kerül és nem is biztos, hogy nyerünk rajta.
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem, hogy merre induljunk. A lehetőségek a következők: bebizonyítani, hogy félrevezetett
bennünket a kivitelező helyi megbízottja, a másik oldalról pedig a szavatosságot közelítjük meg. A
harmadik lehetőség pedig, hogy az önkormányzat rakja helyre a dolgot. A két út között nincs
átjárhatóság.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekünk egyik út sem megfelelő. Én abba az irányba indulnék el, hogy nézzük meg, hogy
mennyibe kerül és a jövő évi költségvetésből csináltassuk meg. Ezen nem nyerünk, csak vesztünk.
Nádasdi János alpolgármester:
Én is ugyanezt mondom, attól tartok, úgy járunk vele, mint a felettünk levő perrel kapcsolatosan.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Én is afelé hajlok, hogy oldjuk meg saját magunk, ne maradjon már itt az össze-visszaszabdalt
árok. Azon viszont gondolkodni kell, hogy a miattuk, a mi költségünkön elvégzett munkálatok
költségeit, követelni kell rajtuk. Ez utóbbi még lehet egy opció.
Gémes Ferenc képviselő:
Én azt mondom, csináltassuk meg. A jövő évi költségvetésbe tervezzük be és ne vigyük jog útra
az ügyet.
Fodor Géza polgármester:
Összefoglalom az elhangzottakat: úgy látom, hogy a Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy saját
magunk csináltassuk meg a kérdéses árkot, tervezzük be a jövő évi költségvetésünkbe és ne
tereljük jogi útra az ügyet.
Aki egyetért ezzel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
35/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete – mérlegelve egy esetleges peres eljárás
bizonytalan
kimenetelét,
költségeit,
várható
elhúzódását és lehetséges egyéb terheit - úgy döntött,
hogy a „Demjén Község belterületi vízrendezése
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ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0017”
című
projekt
keretében a SchmidtGép 2002 Kft., mint kivitelező
által a Kossuth téren és a Rákóczi utcában elvégzett
munkálatokkal kapcsolatos minőségi kifogások,
illetve hibás kivitelezés miatt nem kezdeményez peres
eljárást a kivitelező ellen.
A Képviselő-testület a hibás kivitelezéssel érintett
csapadékvíz elvezető árkok megfelelő kijavításáról
2019. évi költségvetéséből saját forrásai terhére
gondoskodik.
Határidő: 2019. szeptember 30.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Egy újabb pályázati felhívás jelent meg, a Belügyminisztérium részéről az önkormányzati
fejlesztések támogatása címen, melyben belterületi utak, járdák fejlesztésére nyílik lehetőség.
Demjén esetében- figyelembe véve az iparűzési adóerő-képességet- 50 %-os támogatási
intenzitással számolhatunk és 15 m Ft a pályázható összeg.
Javasolom a Bajcsy Zs. és Táncsics út felújítását. A beadási határidő május 2.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mikori megvalósulású lenne ez a pályázat?
Fodor Géza polgármester:
Én úgy gondolom 2019. évben.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Véleményem szerint a projekt összköltsége 30 m Ft, amihez a megpályázható összeg Demjén
esetében 15 m Ft és 15 m Ft lehet a saját forrás is.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Bajcsy Zs. és Táncsics utcák pályázati pénzből
való felújítását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
36/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
szóló 2017. évi C. törvény alapján igényelhető
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása”
című
pályázati
felhívásra,
az
önkormányzat tulajdonát képező, Demjén, Bajcsy Zs.
és Táncsics utcák felújítására, támogatási kérelmet
nyújtson be.
A Képviselő-testület a pályázati önrész céljára,
Demjén Község Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 2/2018 (II.19) önkormányzati
rendeletében
8.646.986
forintot
biztosít.
57

Felelős:
Fodor
Határidő: Azonnal

Géza

polgármester

Fodor Géza polgármester:
A Demjén- Piramis Kft vételi szándékát ismertetem:
A Kft. beruházást végez a Demjén, Tölgyfa út 509. hrsz-ú ingatlanon: étterem, szauna,
gyógykezelő helyiség van kialakítás alatt. Szándékukban áll az üdülőpark további bővítése,
melyhez szükséges lenne számukra az 509hrsz és a Laskó- patak közötti önkormányzati terület, a
489hrsz-ú ingatlan, melyre vételi ajánlatot tettek. Az ingatlan keskeny, közműve nincs, legfeljebb
parkoló kialakítására alkalmas. Az ajánlatuk 1.000 Ft/m2, a terület nagysága 1796 m2.
Berecz Lászlóné képviselő:
Korábban beszéltünk róla, hogy ott van egy út is, amit nem adhatunk el. Tehát a telekmegosztás
költségei is minket terhelnek.
Fodor Géza polgármester:
A telekmegosztás durván 50.000 Ft + a földhivatali eljárási díj.
Szlávik Flórián képviselő:
Nézzük meg, hogy milyen áron vettük meg a kerékpárúthoz szükséges telkeket. A
közművesítetlen telek ára itt Demjénben 3.000 Ft/m2, a közművesített telkek ára pedig 6.000
Ft/m2.
Mégha a 3.000 Ft/m2 árat megfelezzük, már akkor is nagy kedvezményt adott az önkormányzat.
Fodor Géza polgármester:
Az aljegyző asszony már a múltkor is, mikor tárgyaltunk, felhívta a figyelmünket arra, hogy az
önkormányzat hatályos vagyonrendelete alapján, 1 m Ft-ot meghaladó ingatlan értékesítés csak
versenytárgyaláson történhet, valamint a várhatóan 1 m Ft értéket meghaladó ingatlant hivatalos
értékbecslővel fel kell értékeltetni.
Javasolom a testületnek ennek a rendeletnek a módosítását, emeljük az összeghatárt 3 m Ft-ra.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs kérdés, szavazásra bocsátom a rendelet-tervezetet.Aki elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás főbb szabályairól szóló
17/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Akkor most térjünk vissza a vételi ajánlatra, úgy láttam, hogy a képviselők el tudják fogadni a
vételi ajánlatot 1.500 Ft/m2 értékben.
Amennyiben igen, akkor kérem, szavazzunk.
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Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
37/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Demjén, 489. hrsz-ú,
beépítetlen területet, értékesíteni kívánja, 1.500 Ft/m2
áron a Demjén- Piramis Kft. (3395. Demjén, Tölgyfa
utca) részére.
Az értékesítésre a telekmegosztást követő eljárás után
kerülhet sor, ezért megbízza a polgármestert, hogy a
telekmegosztási eljárást indítsa el, továbbá a
Képviselő-testület által ajánlott vételárat közölje a
vevővel.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Egy fontos feladat áll előttünk az óvodai nyári szünetben: a HACCP ellenőrzés kapcsán felvetett
hiányosságokat pótolnunk kell a tálalókonyhában.
Kértem egy árajánlatot, hogy mankó legyen a tárgyévi költségvetés tervezésénél. Kérdezem a
Képviselő-testületet, kitől kérjünk még ajánlatot, mert ez csak 1 ajánlat. Ezt a felsőtárkányi
WAXTER Kft tette. Több mindenre adott ajánlatot, nemcsak arra, ami kötelezően elvégezendő
feladat.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javaslatom az, hogy tárgyaljunk az ajánlattevővel és próbáljuk meg tisztítani ezt az ajánlatot.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mi az, amit a HACCP előír, hogy meg kell csinálni?
Fodor Géza polgármester:
A padlóburkolat.A többi feladat nagy részét meg tudjuk mi is csinálni. Az a javaslatom, hogy
megkeresem azt a céget, aki az ajánlatot adta, hogy csak konkrétan a padlóburkolat cseréjére adjon
árajánlatot.
Kaptunk 12 m3 szociális tűzifa megvásárlására és szétosztására lehetőséget, amelyet legkésőbb
2019. február 15.-ig kell kiosztani.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Korábban felvetődött, hogy érdemes lenne korábban, még a fűtési szezon kezdete előtt
megvásárolni a fát és nem akkor kapkodni a beszerzéssel.
Nádasdi János alpolgármester:
Vegyük meg most és a Kossuth tér 7. alatti tudjuk tárolni, odafér még.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért azzal, hogy vásároljuk meg ezt a 12 m3 fát és tároljuk a következő fűtési szezonig és
majd a következő szociális tűzifával együtt osszuk ki, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
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38/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Kormány által a téli
rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében Demjén
településnek juttatott 12 m3 szociális tűzifát
megvásárolja és a következő fűtési szezon kezdetéig
azt eltárolja.
A tűzifa szétosztására a következő évi szociális tűzifa
kiosztásával együtt, legkésőbb 2019. február 15.
napjáig kerül sor.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal és 2019. 02.15.
Fodor Géza polgármester:
Regisztráltam az önkormányzatot egy olyan Európai Unió által meghirdetett programban, ahol a
településeken ingyen WIFI használatára lesz lehetőség, 100 %-os támogatási intenzitással. A
regisztráció anyagi költséggel nem járt.
Közeledik az a július 20-i időpont, amikor kimegyünk a testvértelepülésünkre, a szlovákiai
Deméndre, ahová 30 fővel várnak bennünket.3 helyről kértem árajánlatot az autóbuszos utazás
költségeire, ismertetem az ajánlatokat.Az egyik cég csak 20 személyes buszt tudna biztosítani
abban az időben, a másik nem válaszolt, a harmadik pedig a Szebusz nevű cég, amelyik 50
személyes busszal, 210.000.- Ft-ért tudná vállalni a kért utat.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem illene megszólítani azokat, akiket gondolunk, vagy szeretnénk, ha jönnének
Szlovákiába. Hogy jön össze a 30 fő?
Fodor Géza polgármester:
A polgármester úr szeretné, ha a Demjéni Vagányok fellépnének, az 8 fő, a képviselők, a civil
szervezetek vezetői, a tisztelendő úr, a Rózsapark Vendégház tulajdonosa és felesége, arra
tekintettel, hogy tavaly ingyen elszállásolta a küldöttséget, és Bodnár Attilát is javasolom,
figyelembe véve, hogy sosem kér pénzt az önkormányzati rendezvények konferálásáért.
Berecz Lászlóné képviselő:
Fogadjuk el a Szebusz ajánlatát.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Szebusz ajánlatát 210. 000 Ft értékben fogadja el a Képviselő-testület,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
39/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a SZEBUSZ (3300. Eger, Vámház u 1.)
buszbérlésre vonatkozó ajánlatát 210.000.- Ft
összegben, elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
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Fodor Géza polgármester:
Ismertetni szeretném, hogy a demjéni szlogenekre meghirdetett felhívásunkra, milyen javaslatok
születtek. Odaadom nektek írásban és ismerkedjetek vele.
Én arra szeretném kérni képviselő társaimat, hogy kezdjünk el azon gondolkozni, hogy
településnek szüksége van egy olyan szakemberre, aki településmarketinggel tudna foglalkozni.
El tudnám képzelni, hogy megosztott munkaidőben, 4 órában közművelődéssel, a másik 4 órában
pedig a turizmussal, a település marketinggel foglalkozna.
Ebben az évben már nincs imázs-katalógusunk, tagja vagyunk még ugyan a TDM-nek, de
igazából, mégsem. Igaz van egy közfoglalkoztatottunk, aki részben itt van a Hivatalban, részben a
turisztikai irodában.
Úgy gondolom, nekünk kellene elé menni a dolgoknak, minthogy sodródunk az eseményekkel.
Nagyon jó, hogy van négy fürdőnk, de a tapasztalat az, hogy ők eddig megálmodtak valamit, mi
meg megpróbáltunk alkalmazkodni, amennyire tudtunk. A településünknek igazán marketingje
nincs.
Berecz Lászlóné képviselő:
Igazán a faluban semmi nincs. Szerintem azt, hogy rendezvényeket csináljunk, nem biztos, hogy
egy marketinges jobban elősegítené, nem beszélve arról, hogy az nagyon sokba kerülne.
Én nem támogatom ezt.
Mocsári Balázs a Civil Kerekasztal vezetője:
Én úgy gondolom, hogy egy szakember más szemléletet is tudna adni ennek a településnek. Nem
biztos, hogy minden rendezvényt Demjénnek kellene rendezni, egy ügyes markentiges ember
tudja úgy szervezni, hogy szponzorok, cégek bevonásával rendezteti meg, tudja, hogy kit és
hogyan kell megszólítani. Egy jó markentiges hosszú távon megéri az önkormányzatnak.
Gémes Ferenc képviselő:
Szakember alkalmazása tényleg jó lenne, mert megtudnánk újulni. Hiányoznak a faluból azok,
akik támogatnák a rendezvényeket. Jó elképzelésnek tartom.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor pénzt honnan veszel hozzá? Én úgy gondolom, hogy ez nem fér bele a költségvetésbe.
Fodor Géza polgármester:
Szerintem a településről befolyó idegenforgalmi adóból lehetne erre a feladatra fordítani. Újabb
szálláshelyek, vendéglátó egységek épülnek a településen, tehát az idegenforgalmi adó bevételünk
várhatóan emelkedni fog.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Én azt gondolom, hogy Demjénnek az idegenforgalom a jövője, melyhez szüksége van
szakemberre, mert mi laikusok vagyunk benne. Ez a kérdés azonban sokkal nagyobb volumenű
annál, minthogy most az egyebekben elbeszélgetünk róla. Gondolatébresztőnek ez jó volt, de
sokkal nagyobb jelentőségű kérdés, amiben minél előbb a Képviselő-testületnek döntést kell
hoznia.
Még az idén dönteni kellene, és nem arról dönteni, hogy ki legyen és mennyiért, hanem a
koncepcióról. Jó lenne egy olyan fórumot létrehozni, ahol a testületet kibővítve együtt
gondolkodhatnánk, ötleteket meríthetnénk.
Szlávik Flórián képviselő:
A héten láttam újra, hogy Rácz úr gépei, a Széchenyi és Petőfi úton közlekednek, van mikor
nyitott platóval és rendszám nélkül. Újra meg kell keresni, hogy hogyan lehetne, hogy az elkerülő
utat használják.
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Érdeklődnék a Laskó- patak szennyeződésével kapcsolatban történt- e valami?
A Kenderföldre hordják a szemetet, a Táncsics utca nagyon sáros. Javasolom, hogy sáros időben
zárjuk le ezt az útszakaszt.
Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak sürgősen lépni kellene valamit a Kenderfölddel és a
kőszállítással kapcsolatosan.
Berecz Lászlóné képviselő:
A múltkor abban maradtunk, hogy írunk a Rácz-féle cégnek egy figyelemfelhívó levelet, a
sárfelhordással kapcsolatosan. Elment-e ez a levél?
A Dózsa György úti árokásással kapcsolatosan, aláírásra került-e a megállapodás?
Az óvodai társulásról a májusi ülésen lesz szó? Milyen határidővel kötöttük a megállapodást?
A Széchenyi úti járda közbeszerzéséről érdeklődnék még.
A kerékpárút melletti tuják pusztulnak, mit lehet ezekkel csinálni?
A Sportpályán az öltöző lefestését javasolom, mert látványnak nagyon csúnya.
Fodor Géza polgármester:
A felhívó levél még nem ment el, de el fog menni.
A megállapodás aláírásra került, május második felében kerül sor majd az árokásásra.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ha jól emlékszem, az óvodai társulásról a májusi ülésen lesz szó, a társulási megállapodás
határozatlan időre került megkötésre, 6 hónapos felmondási idővel, mely a nevelési év kezdetére
vonatkozhat csak.
Nádasdi János alpolgármester:
Mikor lesz lomtalanítás a faluban? Tettünk-e feljelentést a temetőben történt támfal lopásról?
Fodor Géza polgármester:
Megváltozott a lomtalanítás módja, nem központilag, előre meghatározott napon történik, hanem
az ingatlan tulajdonosának a kérésére, a Városgondozással előre egyeztetett időpontban.
Nem tettünk feljelentést, nem akartam a papírt szaporítani, de tehetünk.
A tujákkal kapcsolatban javasolom, hogy akinek van kertész ismerőse, kérdezze meg, hogy milyen
fát javasol ültetni kerékpárút mellé.
Tájékoztatom a testületet, hogy a defibrillátoros pályázatot megnyertük, 2 fő vesz részt majd az
oktatáson, Szűcs László és Berecz Zsuzsa.
Dr. Borbély Gergő háziorvos megkeresett bennünket, hogy az asszisztens béréhez anyagi
támogatást kérjen. Jelenleg 550 db kártyája van, még további 100 kártyát eltud látni.
Javasolom, hogy a jegyző úr járjon utána, hogy a Nemzeti Alapkezelőtől tudunk-e erre támogatást
kérni.
A régi hagyományok szerint, ha civil szervezet főz a majálison, az önkormányzat a
főzőcsapatoknak biztosította a húst. Egyetért–e ezzel a testület, hogy most is így legyen?
Aki egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
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40/2018.(IV.25.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a településen tartandó majálison biztosítja a
főzőcsapatoknak a 15 dkg húst személyenként.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2018. május 1.
Mocsári Balázs a Civil Kerekasztal vezetője:
Köszönöm a testület bizalmát, egy évre vállaltam a Kerekasztal vezetését, de a továbbiakban nem
kívánom ezt a tisztet betölteni.
Fodor Géza polgármester:
Tisztelettel köszönöm az eddig végzett munkádat.

Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát és az
ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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