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Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 30. napján megtartott nyilvános, rendes ülésén 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

44/2018.(V.30.) Védőnői beszámoló elfogadása 

45/2018.(V.30.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása 

46/2018.(V.30.) Dongókert Tagóvoda további működtetésének tárgyalása a 

2018. novemberi ülésen 

47/2018.(V.30.) A Rózsa Ferenc út, mint közterület nevének tervezett 

változtatása 

48/2018.(V.30.) A kerékpárút építési pótmunkáival kapcsolatos vállalkozási 

szerződés jóváhagyása 

49/2018.(V.30.) A Dongókert Tagóvodában az SZP (varázsjáték) foglalkozások 

engedélyezése és költségvetési fedezet biztosítása 

50/2018.(V.30.) Virágos Magyarországért mozgalomhoz való csatlakozás 

51/2018.(V.30.) Demjén Turizmusfejlesztési Stratégia elkészítésével 

kapcsolatos döntés 

 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

8/2018.(VI.4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II. 

16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

9/2018.(VI.4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a végrehajtásáról 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 73-86.számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. május30. napján, a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott, nyilvános, rendesülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselő-társaimat. Köszöntöm továbbá a megjelent előadókat. 

Szeretném már előre jelezni, hogy 17 óra 30 perc körül érkezik a kerékpárút műszaki ellenőre, aki 

szeretné a Képviselő-testületet meginvitálni egy helyszíni bejárásra. 

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 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

2. Beszámoló a Demjénben végzett egészségügyi és védőnői feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr. Borbély Gergő háziorvos, Törökné Kecsmár Krisztina védőnő 

3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

4. Beszámoló Demjén Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének a végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

5. Egyéb ügyek, indítványok 

5.1.A Berekerdő Óvoda Dongókert tagóvoda működtetésének további lehetőségei 

5.2.Javaslat közterületnév módosítására 

 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére 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:  
Az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról szeretnék beszámolni. 

Döntöttünk a 489hrsz-ú telek értékesítéséről, felvettem a kapcsolatot egy földmérővel, hogy 

készítsen megosztási vázrajzot, mivel az út nem tartozik az értékesítéshez, továbbá felvettem egy 

ügyvéddel is a kapcsolatot. 

Az időm nagy része a kerékpárút egyeztetéssel zajlott le. Több probléma merült fel. A Rózsa út 

vége felé, hogy a tulajdonosnak egyszerűbb legyen feljutni a közútra. 

Részt vettem egy óvodatársulási tanácsülésen, voltam továbbá többcélú társulási ülésen. 

Elkezdődött egy olyan jellegű beszélgetés, hogy hogyan lehetne megvalósítani Eger térségében, 

többek között Demjénben a falutévét, akár összefogással. Egyelőre még csak beszélgetés szintjén 

van, keressük az utat. Még csak tájékozódunk és ajánlatokat kérünk. 

Megtörtént a virágosítás is a településen. A falu minden utcájában és a közterületeken. Még a 

tervezett virághenger nem került kihelyezésre. A vállalkozó a jövő hónap elejére ígérte. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 

 

A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót, tudomásul vette. 
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2. Napirendi pont: 

Beszámoló a Demjénben végzett egészségügyi és védőnői feladatok ellátásáról 

Előadó: Dr. Borbély Gergő háziorvos, Törökné Kecsmár Krisztina védőnő 

(A háziorvosi beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester:  
Ehhez a napirendhez meghívtuk Borbély doktor urat is, de ő írt egy levelet, amelyben elnézést kér, 

hogy nem tud személyesen jelen lenni. 

Először vegyük azt, akik jelen vannak. Van-e a Védőnői Szolgálattal kapcsolatban valami? 

 

Riczuné Angel Henriett helyettesítő védőnő: 

Szóban ismertetném a beszámolómat. 

Sajnos egy kis csavar miatt későn tudtam meg, az előterjesztésre való felkérés a kolléganő 

távolléte miatt sokáig hevert az asztalon és azt követően tudtam meg, hogy annak kell beszámolni, 

aki 2017. évben végezte ezt a feladatot, és az én voltam. 

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, szeretném ismertetni a 2017. évben 

végzett munkámat. 

Mint tudják, Demjén község a Kerecsend 2. számú Védőnői Szolgálat része. 21 éve dolgozom 

védőnőként, hosszabb-rövidebb időt mindig töltöttem a településen. Legutóbb 2016 februárjától 

2018 márciusáig helyettesítettem a községben.  

Feladataimat a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint végzem. A tanácsadó helyisége 

szépen felújított, minden szükséges eszközzel rendelkezünk, amit köszönünk szépen az 

önkormányzatnak. 

Munkám során Demjénben nem találkoztam kirívó problémákkal, nem volt semmi probléma a 

gondozottakkal, mindig együttműködőek voltak. Rendszeresen jártak tanácsadásra és én is 

szívesem mentem hozzájuk. Heti 1 napban láttam el a feladataimat a településen. 

A Gyermekjóléti Szolgálat felé 4 alkalommal történt a részemről jelzés, ezek a problémák 

megoldásra kerültek. 

2017. évben 14 fő várandós, és 9 születés történt. A 0-16 éves korúak száma 54 fő volt, ebből 13 

fő volt, aki egészségügyi ok miatt fokozottabb gondozást igényelt. Egyéb más veszély a 

településen nem volt. Mindenki időben megkapta a kötelező védőoltásokat. 

A nővédelmi munkában a védőnői méhnyakszűrő program keretében 11 kenetvételt végeztem és 

mindenkit rendben találtunk. 

Az óvodai munkában egészségnevelést végzünk, valamint a fejtetvességet kell vizsgálnunk. 

Demjén községben ilyen problémával nem találkoztam. 

Jó kapcsolatot alakítottam ki az óvodával, a háziorvossal és az önkormányzattal is. 

Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Fodor Géza polgármester:  
Köszönöm szépen a beszámolót és a munkát is. Van-e kérdés a védőnőhöz? 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Köszönjük a településen végzett munkáját és szeretném tolmácsolni az anyukák elégedettségét és 

jókívánságait. 

 

Fodor Géza polgármester:  
Amennyiben nincs más kérdés, kérem a képviselőket, hogy fogadjuk el a védőnő beszámolóját. 

 

 

Az elhangzott javaslatra,  a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 



76 
 

44/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Védőnői Szolgálat Demjén 

községben végzett munkájáról készült beszámolót és 

azt az abban foglalt tartalommal elfogadja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester:  
Szeretnék még visszakanyarodni Borbély doktor úr beszámolójához.  

Kiemelnék néhány számszaki adatot: jelenleg 534 fő a hozzá bejelentkezett betegek száma, az 

összes ellátott betegek száma 2873 fő. Lakásra hívás akut eset miatt: 73, lakáson történt ellátás: 

133, vérvétel helyben 254, keresőképtelen állományba vételek száma, 2017.évben: 83 fő, 2018-

ban 86 fő. Szeretné sűríteni a vérvételek számát. Arról is tájékoztatott, hogyha valakinek kérdése 

van, tegye fel és meg fog válaszolni a későbbiekben. 

Örülhetünk annak, hogy ilyen orvosunk lett, biztonságban érezhetik magukat a Demjéniek. Bízom 

benne, hogy a doktor úr nagyon hosszú ideig áll majd a rendelkezésünkre. 

        

3. Napirendi pont: 

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

(A beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A testület előtt ez már jól ismert napirend. Minden évben meg kell tárgyalni. 

A kolléganőim, akik készítették ezt a beszámolót, tőlem sokkal hivatottabbak arra, hogy 

válaszoljanak a feltett kérdésekre, hiszen ők végzik ezt a munkát a mindennapi tevékenységükben. 

Hasonló összegzés mondható el erről a két területről is, mint a védőnő esetében: Demjén 

községben sokkal kevesebb a feladat és kevesebb a probléma is, mint Kerecsenden. 

 

Simon Miklósné családgondozó: 

A településen régóta én látom el a családgondozói feladatokat, jóval kevesebb az esetszám itt, 

mint Kerecsenden. Mégis el kell mondanom, hogy mindig sikerül a családokkal megtalálni a 

megfelelő hangnemet, nem került olyan esetre sor, hogy felsőbb szervet kellett volna bevonnunk a 

probléma megoldásába. Azok a problémák, amik hozzám bekerülnek jelzésként, nem könnyű 

problémák. Azt gondolom, hogy nem tudnék itt így dolgozni, ha nem állna mögöttem ilyen 

környezet, ilyen szakmai háttér. A központtal is nagyon jó az együttműködésünk. 

 

Kocsmárné Sebestyén Éva gyámügyi előadó: 

Én úgy gondolom, hogy mindent leírtam, én igazából különböző adatokkal tudtam hozzá járulni 

ehhez a beszámolóhoz. Ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

 

Fodor Géza polgármester:  
Kérdezem a Képviselő-testületet, van-e kérdés a beszámolóhoz? 

 

Amennyiben nincs más kérdés, kérem a képviselőket, hogy fogadjuk el, a gyermekvédelmi 

beszámolót. 

 

Az elhangzott javaslatra,  a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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45/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a gyermekjóléti, és gyermekvédelmi 

feladatok 2017. évi végrehajtásáról szóló beszámolót és az 

előterjesztés szerint elfogadta azt. 

 

Riczuné Angel Henriett, Kocsmárné Sebestyén Éva és Simon Miklósné elhagyja az üléstermet. 

  

4. Napirendi pont: 

Beszámoló Demjén Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

avégrehajtásáról 
Előadó: Fodor Géza polgármester 

(A beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Pénzügyi Bizottsági ülésen már részletesen megtárgyaltuk a beszámolót. Sikerült úgy 

gazdálkodnunk, hogy még pénzünk is maradt, amit az idei évben felfogunk tudni használni. 

Sok mindennel szépült, gyarapodott a település, de az idén is meglesz az anyagi háttér, amivel 

önerős pályázatokon is kivehetjük a részünket. 

Van-e valakinek kérdése, véleménye? 

A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadását a testületnek. 

 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy akkor először a 2017. évi költségvetési rendeletet 

módosítsuk a kiadott előterjesztésnek megfelelően. 

 

Az elhangzott javaslatra,  a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletetalkotta: 

 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a 2017. évi költségvetési rendelet 

végrehajtásáról szóló beszámolót a kiadott előterjesztésnek megfelelően. 

 

Az elhangzott javaslatra,  a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete 

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a végrehajtásáról 

(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó elhagyja az üléstermet. 
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5. Napirendi pont: 

Egyéb ügyek, indítványok 
 

5.1.A Berekerdő Óvoda Dongókert tagóvoda működtetésének további lehetőségei 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Már a Pénzügyi Bizottsági ülésen is érintették képviselőtársaim ezt a témát, valamint az írásos 

előterjesztést is megkaptátok. 

A tájékoztatót az aljegyző asszony készítette. 

Van- e kérdés? 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Az aljegyző asszony ezen a környéken új és nem biztos, hogy kellőképpen tudott tájékozódni 

ebben a témában.  

A döntéshozatal előkészítésével van problémám, mint ahogyan mondtam a bizottsági ülésen is, két 

oldalból áll ez az előterjesztés, csak az egyik oldalt prezentálja. Nincs benne szó arról, hogy a 

környéken hány óvoda van, aki nem társulásban végzi ezt a tevékenységét, és hogy ezek az 

óvodák gazdaságosan tudnak-e működni.  

Elvártam volna, hogy legyen az előterjesztésben erről is szó, természetesen segítséggel kellett 

volna ennek működni az aljegyző asszony felé, mert Heves megye északi részét, nem hiszem, 

hogy ennyire ismerné. Hiányolom a másik oldal nézőpontját is ahhoz, hogy döntést hozzunk. 

Ha nem döntünk most ebben, akkor se történjen olyan pénzügyi elkötelezettség, mint a TDM 

esetén, ami a későbbiekben akadályozná a szétválást. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Említetted a döntéshozatalt. A tájékoztatóban is szerepel, hogy a társulásból kiválni július 1. 

napjával lehet, a kiválási szándékot pedig 6 hónappal előtte közölni kell, úgyhogy szerintem most 

csak beszélgethetünk erről. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Ha tehát Demjén ki akar válni, akkor az ez irányú döntését, 2018. december 31. napjáig meg kell 

hoznia. Ezt követően öt hónapja van mindkét, a társulásban részt vevő önkormányzatnak arra, 

hogy meghozza a döntését, és jövő július 1. napjával lehetséges a kilépés. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Azt szeretném kérdezni, hogy lehetne-e olyan előterjesztést készíteni, hogy mennyibe kerülne 

nekünk az, ha külön válnánk? Mennyivel járul hozzá Kerecsend és mennyivel járul hozzá Demjén 

Önkormányzata az óvoda működéséhez? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva el kell mondanom, hogy minden számszaki adat 

jelenleg is rendelkezésünkre áll, itt van nálam és az előterjesztés is érinti. 

Szlávik képviselő úrnak szeretném mondani, hogy valóban 5 hónapja kerültem erre a településre 

és nem ismerem úgy az Egri Kistérséget, mint a Dél-Hevesit, de az óvodaigazgatási tapasztalataim 

annál sokkal régebbiek. 

Mielőtt ezt az előterjesztést elkészítettem, áttanulmányoztam minden vonatkozó jogszabályt,- ami 

ugyanaz Demjénben, mint Dél-Hevesben-, elkértem a jegyző úrtól a Társulási Megállapodást, az 

Alapító Okiratot, a Társulási Tanács által jóváhagyott költségvetést, annak mind a bevételi, mind a 

kiadási oldalát tételesen áttekintettem, tehát úgy gondolom, hogy minden információ, ami a döntés 

meghozatalát segíti, rendelkezésünkre áll.  
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Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, meg tudom mondani, hogy pl. mennyi az állami 

támogatás összege társulás által fenntartott óvoda és önálló intézményként fenntartott óvoda 

esetén.  

Természetesen a döntést a Képviselő- testületnek kell meghozni, ami –úgy gondolom- most csak 

elvi döntés lehet. A döntéshez még ki kell majd kérni számos szerv véleményét is, amit szintén 

leírtam az előterjesztésben. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Azt szeretnénk látni, hogy mennyi az egyik oldal, mennyi a másik oldal. mennyibe kerül most és 

mennyibe kerül, ha kiválunk. Ezt kimondottan számadatokkal, egymás mellé téve, a két oldalt. 

De a döntésnél nemcsak a számszaki adatokat kell figyelembe vennünk.  

Úgy hallottam, hogy Kerecsend problémázik azon, hogy ilyen kiválást érintő gondolataink 

vannak. Nekem az a problémám, hogy miért probléma ez nekik.  

Egy jól működő intézményt ne bolygassunk meg, de ebben akarok tisztán látni, hogy tényleg jól 

működik-e. 

Nemcsak az anyagi oldalát, hanem az emberi, erkölcsi oldalt is néznünk kell, és csak arról tudok 

beszélni, mióta én itt vagyok. Felmerült néhány dolog pl. volt nekünk két speciális felügyeletet 

igénylő ikergyermekünk, akik miatt külön gyógypedagógiai asszisztenst kellett foglalkoztatni, 

amiből a társulás kihátrált, nekem az is furcsa, hogy csak 1 dajkát alkalmaz a társulás, a másikat 

nekünk kell. Ezek mind-mind önkormányzati forrásból történtek. 

A vezető óvónőnek kifizetett felmentési időre járó bér, az is a mi költségünk volt. 

Azz is figyelembe kellene venni, hogy mennyi pénzt hozzá kell tennünk. 

Úgy gondolom, hogy kevés a pedagógiai asszisztens Demjénben töltendő óraszáma. 

De a legjobban a pályázat háborított fel, amire azt mondtátok, hogy nekünk az életben nem lett 

volna erre lehetőségünk. Én úgy látom, hogy lehet, hogy nem lett volna ilyen összegben, bár 

kisebb volumenű pályázatokat tudtunk volna beadni. A pályázati pénzt lakosság számarányában 

felosztani nem tartom megfelelőnek. Meg sem kérdezték, hogy szükségetek lenne-e 8 vagy 9 

millió Ft-ra, mert abból már meg tudtunk volna mindent csinálni. 

A beszélgetés során felvetődtek olyan dolgok, hogy nem lenne óvónő. Szerintem lehet, hogy 

Kerecsenden nem lenne, bár oda is vannak jelentkezők, de nem maradnak ott, de mi teljesen más 

helyzetben vagyunk, mert aki még idejött, az itt is marad szívesen. 

Az hogy az óvodánk egy jól felszerelt óvoda, az nem a társulás érdeme, abban a mi 

önkormányzatunknak van érdeme. 

Felvetődött a Kerecsendre járó iskolás demjéni kisgyermek esete is, akinek térítési díjat kellett 

fizetnie, kérdezem én, tettünk mi valaha is különbséget a demjéni és kerecsendi gyerekek között? 

Ezek mind-mind visszatartóak ahhoz, hogy nekünk benne kell lenni ebben a társulásban. 

Társulási ülésen is voltatok, de nem mondtatok semmit. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Azért voltunk társulási ülésen, hogy a pályázattal kapcsolatosan döntsünk a kivitelező 

személyéről. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Még annyit, hogy egy jó dolog történt velünk mióta társulásban vagyunk, megkaptuk Kriszta óvó 

nénit. Remélem, nem vetődik fel bennük, hogy őt innen elvigyék. 

Szeretném látni azt a kimutatást, amiről korábban beszéltem. 

Javasolom, hogy tárgyaljuk meg ezt a témát egy fő napirendi pont keretében. Decemberig ez 

megtörténhet, de ne hagyjuk az utolsó pillanatra. 

 

Katona Krisztina Dongókert tagóvoda vezető: 
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Én csak annyit szeretnék mondani, hogy alaposan előkészített anyagot kaptunk. A testületnek a 

számok mögé is látni kell, átgondolni, hogy mi a jobb és mi a rosszabb. Beszélni kell róla, 

megismerni egymás véleményét, meghallgatni mindenkit, érvekkel, ellenérvekkel.  

A társulás jól működött, de előtte is jól működött az óvoda. Úgy hozzátok meg ezt a döntést, hogy 

az óvoda érdekeit nézzétek elsősorban. 

A pénzügyi dolgokhoz nem értek, de szakmai kérdésekben állok bármikor a rendelkezésetekre. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szerintem is beszéljük ki, győzzük meg egymást. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Szerintem információ hiány is jelen van, úgy tudom a demjéni képviselő-testület nem ismeri az 

óvoda költségvetését. Tájékoztatni kellene a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésről a 

testületet, mert ez is okozhat problémát. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Én személy szerint nagyon örültem, mikor ez a társulás létre jött, élmény számba mentek a 

társulási ülések, jó volt az összehnag és az együttműködés a települések között. 

A társulás, az mi magunk vagyunk, nem egy külső hatalom. Két ember van a Társulási Tanácsban 

Demjénből és két ember Kerecsendről. A döntéseket ez a négy ember hozza meg. Nem vetődött 

fel korábban, hogy a testületek részletesen ismerjék az óvoda költségvetését. 

Azt javasolom én is, hogy készítsük el azt a pénzügyi kimutatást, ami alapján november körül 

döntést hozhat majd a Képviselő-testület. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Akkor ebből a mi ciklusunk alatt nem lesz semmi. Jövő nyáron döntést hozni, a választások előtt 

pár hónappal meg nem célszerű. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az üléstervbe, a novemberi ülésre tegyük bele, önálló 

napirendi pont keretében tárgyalja meg ezt a kérdést a testület. Készüljön egy olyan részletes 

számszaki kimutatás, amely a döntéshozatalt segíti. 

 

Az elhangzott javaslatra,  a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

46/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete megtárgyalta a Berekerdő Óvoda Dongókert 

Tagóvoda működtetésének lehetőségeit és úgy 

határozott, hogy a 2018. novemberi rendes ülésen 

önálló napirendi pont keretében újra tárgyalja azt. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntés 

meghozatala érdekében készítsen egy olyan 

előterjesztést, amelyben bemutatásra kerülnek a 

társulási és önálló intézményi működtetés 

költségvetési adatai is. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

   Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: 2018. novemberi képviselő-testületi ülés 
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5.2.Javaslat közterületnév módosítására 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az aljegyző asszony vette észre, hogy a Rózsa Ferenc út közterületi elnevezés hivatalosan nem 

használható már. Ő készítette az előterjesztést is. Én javasolom, hogy maradjon meg a Rózsa és 

hagyjuk el a keresztnevet, a Ferencet. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Annyi a problémám, hogy az ott lakókat mennyire érinti ez? Mindenkinek annyi okmánya van, 

ami erre a névre szól, az rengeteg költség. Én azok helyett az emberek helyett nem döntök ebben. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

A helyi önkormányzati rendelet értelmében a polgármesternek ki kell kérnie az érintett lakosság 

véleményét, mielőtt döntést hoz ebben a kérdésben, a határozati javaslat is tartalmazza ezt. 

Egyébként nem egy új jogszabályról van szó, az egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi 

rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXII. 

törvény szerint: a Rózsa Ferenc úta nem javasolt és nem használható kategóriába tartozik. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A lakosságnak és az önkormányzatnak is van költsége. Az önkormányzatnak új táblákat kell 

csináltatni. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

A lakosságnak nincs költsége ezzel kapcsolatban. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Ez kötelező? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Igen, törvény írja elő. Vagy pedig felvállalja a Képviselő-testület, hogy Demjénben egy olyan utca 

viseli egy személy nevét, ami nem használható. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én a magam részéről nem értek ezzel egyet, ez az ember már meghalt, volt, aki volt. 

Fölöslegesnek gondolom az átnevezést, semmi jelentőségét nem látom. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Maradjon, így ahogy van, mit tudnak velünk csinálni? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Törvényességi eljárást indíthat a Heves Megyei Kormányhivatal, mert mint mondtam törvény írja 

elő ezt az átnevezési kötelezettséget. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szerintem a lakosság azt fogja mondani, hogy maradjon így, mert senki nem akar felesleges 

procedúrát. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Javasolom, hogy a határozati javaslatról döntsön a Képviselő-testület. 
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Fodor Géza polgármester: 

Rendben, szavazzunk a határozati javaslatról.  

 

Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

47/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdése és a MTA 

BTK-T/1833-7-1/2012. számú állásfoglalására 

figyelemmel a Demjén, 296/2 hrsz-on nyilvántartott a 

Rózsa Ferenc út elnevezését, Rózsa útra kívánja 

megváltoztatni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy kérje ki az érintett lakosság véleményét a 

tervezett változásról. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés   

 

Fodor Géza polgármester: 

A kerékpárút vállalkozói szerződésének módosítására teszek javaslatot, ami azt takarja, hogy 

tavaly novemberben javaslatot adott be a kivitelező, bizonyos pótmunkák elvégzésére.  

Több akna leágazó idomok áthelyezése és víznyelő bekötése vált szükségessé, a munka 

értéke:1 912 072 Ft + ÁFA, összesen bruttó 2 428 331 Ft. 

A szerződés tervezett módosítását mindenki megkapta.  

A testület ezt tavaly már elfogadta, de a szerződés módosítása akkor nem történt meg. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én annak idején sem támogattam, most sem fogom. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Annak idején azt mondtad képviselő úr, hogy ki tudja még mennyi pótmunka lesz, és mint látod a 

végéhez értünk, nincs több pótmunka. Azért is jó, hogy eddig vártunk a szerződés módosítással. 

Azért van szükség arra, hogy a testület ezt a módosítást elfogadja, hogy a pályázat 

támogatáskezelő rendszerében a támogatási szerződés módosítását kezdeményezzem. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Van-e arra lehetőség, hogy valamennyi pénzt visszatartsunk a végszámlából? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Nincs, de van ún. Jó-teljesítési biztosíték. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy aki el tudja fogadni a vállalkozói szerződés módosítását a 

tavalyi határozatunkkal összhangban, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi 

határozatot hozta: 
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48/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a „Kerékpárút fejlesztése Demjén községben 

elnevezésű, TOP-3. 1.1-l5-HE l -2016- 00002 

azonosítószámú projekt kivitelezési munkáihoz 

kapcsolódóan, a 86/2017.(XI.15.) számú Képviselő-

testületi határozattal összhangban jóváhagyja a 

pótmunkákra vonatkozó vállalkozói szerződés 

módosítását, 1 912 072 Ft + ÁFA, összesen bruttó 2 

428 331 Ft összegben. 

A pótmunkából adódó többlet költséget az 

Önkormányzat saját forrásából biztosítja, és a projekt 

megvalósítása során a támogatási összegen felüli 

önkormányzati tehervállalás kapcsán többlet központi 

költségvetési támogatás kérelmezését nem 

kezdeményezi. 

A Képviselő-testület felhatalmazta Fodor Géza 

polgármestert a pótmunkákra vonatkozó szerződés 

aláírására.  

Felelős: Fodor Géza polgármester  

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Most jutottunk el Bereczné Dobos Judit varázsjátékkal kapcsolatos kérelméhez, amit már ismer a 

Képviselő-testület. 

Akkor nem zárkóztak el ettől a képviselők, de a költségvetésben nem szerepel fedezet erre 

vonatkozóan. 

 

Katona Krisztina tagóvoda vezető: 

Ezt a hónapot nekünk térítésmentesen „varázsjátékozta” végig Bereczné Judit. 

Az Egri Nevelési Tanácsadóban nagyon pozitív értékelést adtak erről a programról. 

Amennyiben ez megvalósulhatna Demjénben, az óvodánk referencia intézmény lehetne a 

varázsjáték szempontjából, egyetemi, főiskolai hallgatók számára. Tehát nemcsak a gyerekek, 

hanem a falu és óvoda javát is szolgálná ez a fejlesztés. 

Heti két alkalommal, 3 órában történne, nettó 2 e Ft-ért elvállalná. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy próbáljuk meg, szeptembertől decemberig fogadjuk el, 

nettó 2 e Ft-os összegben. Majd jövőre visszatérünk rá, hogy hogyan vált be, és honnan tudunk rá 

biztosítani további fedezetet. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

49/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Berekerdő Óvoda Dongókert 

Tagóvodájában tartandó ún. SZPT (varázsjáték) nevű 

foglalkozás bevezetésére vonatkozó javaslatot.  

A Képviselő-testületa foglalkozást vezető Bereczné 

Dobos Judit részéreaz önkormányzat tárgyévi 

költségvetéséből biztosítja a foglalkozások 
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megtartásának költségeit nettó 2 e Ft/óra+járulékok 

összegben, 2018. szeptember 1- december 31. között. 

A Képviselő-testület 2019-ben újra tárgyalja a 

foglalkozás finanszírozásának kérdését. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2018. szeptembertől 2018. december 31-ig 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolták Demjén községnek, hogy vegyünk részt az ún. Digitális Jólét Programban. 

Mi már néztük az aljegyző asszonnyal ezt a pályázatot, mely sor térítésmentesen lehetne 

használni, különböző eszközöket, mint pl.laptopok, tablet, okostelefon, projektor stb. 

De ennek keretében különböző, foglalkozásokat szakmai beszámolókat kellene készítenünk. 

Kérdezem a képviselő társaimat, hogy foglalkozzunk-e vele? 

Szerintem ez a pályázat egy olyan településre van kitalálva, ahol élet van a Művelődési Házban 

rendszeres programokkal. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Én támogatnám. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szerintem meg nincs rá apparátus, aki ezt csinálná. 

 

Döntés nem született, az előterjesztést a Képviselő-testület tudomásul vette. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kaptunk egy felkérést, a „Virágos Magyarországért” mozgalomtól. Kérdezem képviselő-társaimat, 

hogy csatlakozzunk-e, ehhez a mozgalomhoz? 

Mindenesetre díszítjük és virágosítjuk a települést, az nem mindegy, hogyan nézünk ki. 

 

Közben köszöntöm Michnyóczki Nándor műszaki ellenőr urat, aki megérkezett az ülésre. 

Azt javasolom, hogy próbáljuk meg és vonjuk be minél szélesebb rétegben a lakosságot. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta: 

50/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testületekinyilvánítja azon szándékát, hogy 

csatlakozni kíván a „Virágos Magyarországért” 

mozgalomhoz. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ismertetem, dr. Várhelyi Tamás ajánlatát, aki korábban a Turizmusfejlesztési Stratégiát is 

készítette nekünk. Most már részletfizetést is ajánl, 1.200 e Ft az ajánlati ár. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Nagyon jó lenne, ha Demjén településnek lenne ilyen fejlesztési stratégiája, azt javaslom, hogy a 

jövő évi költségvetésben vizsgáljuk majd meg ennek a finanszírozási lehetőségét. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 
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Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi 

határozatot hozta: 

51/2018.(V.30.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete megtárgyalta dr. Várhelyi Tamás Demjén 

község Turizmusfejlesztési Stratégia elkészítésére tett 

ajánlatát és úgy határozott, hogy a 2019. évi 

költségvetésben megvizsgálja annak finanszírozási 

lehetőségét. 

Felelős: Fodor Géza polgármesterű 

Határidő: 2019. évi költségvetés tervezése 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szeretném bemutatni, a Heves Megyéért kitüntető díjra javasolt előterjesztést, tájékoztatásul. 

 

A Képviselő-testület az írásos előterjesztést egyhangúlag, tudomásul vette. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem képviselő társaimat, hogy van- e még olyan személyre javaslat, akit vigyünk 

magunkkal, Szlovákiába. Elhangzott korábban Katona Krisztina tagóvoda vezető neve is. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A múltat nem szabad elfelejteni nem tudom volt-e már szó Kácsor Józsefről? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Talán szívesebben megy majd a vadászokkal. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A Táncsics út mögötti vízelvezető ároknál nagyon nagy a fű. 

A másik hozzászólásom már egy kicsit idejét múlta ugyan, az előző ülésen akartam szóvá tenni, de 

már késő volt. 

Egy megjegyzést kívánok tenni, amit már közöltem a polgármester és jegyző úrral is: a 

választásokról van szó, a polgármester ugyanis kiadott egy olyan plakátot, amelyen Nyitrai Zsolt 

országgyűlési képviselő úrral látható. Úgy gondolom, hogyha magánemberként tette volna, szíve 

joga, de mint polgármester, szerintem nem. 

Az a plakát, szerintem, nem a valóságot tartalmazza. 

Kértem a jegyző urat is, hogy segítsen, jól gondolom-e, de a jegyző úr nem reagált erre semmit, 

így kénytelen voltam másfelé érdeklődni. 

Az önkormányzati törvény szerint a polgármesternek a Képviselő-testület a munkáltatója, ezért én 

úgy gondolom, hogy a polgármester úrnak ezt a plakátot csak úgy lett volna szabad bevállalni, ha 

konzultál a Képviselő-testülettel. 

Az a kérésem, hogy tartsuk már be a törvényt és kérjük ki a Képviselő-testület véleményét, és ne 

legyen olyan irányú kifizetés, amit a testület nem engedélyezett. 

Azt pedig a polgármester majd felvállalja, hogy etikus volt-e vagy nem volt etikus. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Muszáj reagálnom a dologra.Azt mondtam Neked, Képviselő Úr, amikor ez ügyben hozzám 

fordultál, hogy az esetben nem látok a munkáltatói jogkörrel összefüggő kérdést. Azt ígértem, 

hogy utánanézek, és ha mégis találok olyan szabályt, amely alapján polgármester úr választási 

plakáton szereplése összefüggésbe hozható a munkáltatói jogkörrel, tájékoztatlak. 
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Miután az aljegyző asszonnyal is egyeztettem és megnéztem az önkormányzati törvényt, arra a 

következtetésre jutottam, hogy a választásokkal kapcsolatban nincsen a polgármester és a 

Képviselő-testület között olyan munkajogi kapcsolat, amely alapján a polgármester köteles lenne 

kikérni a testület hozzájárulást abban a kérdésben, hogy melyik párt jelöltjét támogathatja. A 

polgármestert közvetlenül választják, ő egy politikus.Hogy kinek a plakátján szerepel, azaz ő 

döntése. 

A mondanivalód másik részével képviselő úr egyet értek, a függőségi viszony a polgármester és a 

testület között fennáll, azzal, hogy a költségvetésben jóváhagyott kiadásokat és a 100. 000 Ft-ot el 

nem érő összegeket a polgármester saját hatáskörében hagyja jóvá. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én ezt másképpen tudom, az én tanácsadóim szerint ez nem így van, de felejtsük el, mert már 

idejét múlta. 

Azon voltunk, hogy Fodor Géza legyen a falu polgármestere, és függetlenként indult, azzal van a 

baj, hogy amellé az ember mellé tette a fényképét, aki 4 évvel ezelőtt le akarta őt nyomni. Ezért 

mondom azt, hogy szerintem nem volt etikus. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Valóban függetlenként indultam a választáson, de emlékezz vissza, hogy az első ciklusomban 

példaként emlegettek bennünket, mert mindenki tudta, hogy milyen érzelmű vagy Te és milyen 

érzelmű vagyok én, de mindig azt néztük, hogy a település előre haladjon, tehát nem lehetett nagy 

meglepetés, hogy melyik politikai irányzat mellett tettem le a voksomat. 

 

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

ülést bezárta.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester      címzetes főjegyző 

            

           


