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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. június 8. napján, a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében megtartott 

nyilvános, rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat. Köszönöm, hogy a szokatlan idő ellenére is 

eljöttetek. 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg: 

1. „Demjén Községért” kitüntető díj alapítása 

 

 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta. 

 

1. Napirendi pont:  

„Demjén Községért” kitüntető díj alapítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

A rendeletalkotást az indokolja, hogy szeretnénk a plébános úr Demjén településen végzett 

munkáját valami módon elismerni.  

Egyeztettem a jegyző úrral is, aki azt javasolta, hogy alapítsunk egy díjat, amelyet a közösségért 

végzett munkáért ítélhetünk oda. Ezzel a rendelettel meglenne a jogi lehetőség az anyagi 

támogatásra is. 

Beszéltünk arról is, hogy a demjéni két sportolót is szeretnénk támogatni, őket is el lehetne 

ismerni az ebben a rendeletben alapítandó díjjal.   

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én a magam részéről nem vonnám össze a plébános urat és a sportolókat.  

A sportolók támogatásának meg kell találni más módját, igaz hogy Demjén települést képviselik, 

de fiatal még a tevékenységük ahhoz, hogy ilyen címet kapjanak. 

Ha alapítunk ilyen címet, akkor azt nagy tiszteletben kell tartani és nem kellene minden évben 

kiosztani, csak akkor, ha lesz olyan személy, aki igazán sokat tett a közösségért, Demjénért. 

A magam részéről én 100.000 Ft egyszeri jutalmat javasolok a cím mellé. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Felvetődött bennem, hogy a magam részéről nem javasolom az összeg beírását a rendeletbe, 

legyen elbírálás alapja. Van-e erre lehetőség? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Van rá lehetőség, javasolom, hogy akkor a rendeletbe ez a szöveg kerüljön bele a 2.§ (3) 

bekezdésébe: 

„A kitüntető címmel együtt, külön erre a célra készített emlékplakett és a Képviselő-testület által 

külön megállapított összegű egyszeri pénzjutalom jár.” 
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Nádasi János alpolgármester: 

Az a javaslatom, hogy fogadjuk el úgy a rendelet-tervezetet, hogy ne legyen benne pénzösszeg, 

ahogyan az aljegyző asszony javasolta és utána döntsünk az első díjazottról és a neki adandó 

pénzösszegről. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Először a rendeletről kell dönteni a Képviselő-testületnek, mellyel kapcsolatban elhangzott egy 

módosítási javaslat, hogy ne legyen benne konkrét pénzösszeg. 

Ez követően, külön határozattal kell megállapítani a kitüntetésre javasolt személyt és a neki a 

díjjal együtt járó pénzjutalom összegét. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy a kiadott rendelet-tervezet az elhangzott módosítással kerüljön 

elfogadásra, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

rendeletet alkotta: 

 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

10/2018.(VI.8.) önkormányzati rendelete 

A „Demjén Községért” kitüntető cím alapításáról és adományozása rendjéről 

(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Ezt követően a polgármester, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) a) bekezdése alapján, zárt ülést rendelt el, majd a zárt ülést 

követően a nyilvános ülés folytatódott. 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Bocsánat, de nekem lett volna még egy napirendi javaslatom, bár az elején kellet volna 

mondanom. 

Szeretném, ha a kerékpárút műszaki átadásáról és egyéb problémákról még beszélnénk 

Kérdésem az, hogy hogyan történik a műszaki átadás, nem vagyok benne jártas. A lakosság 

részéről többféle panasz fogalmazódott meg, ezeket figyelembe veszik-e? Konkrét lakossági 

panaszok érkeztek hozzám, Simonné, Stefánné és Rostás Kálmánék részéről. 

Simonné tegnap állított meg, hogy a háza sarkánál megáll a víz. Úgy tudom Stefánné írásban is 

adott be egy beadványt, és egy példányt a Járási Hivatal felé is eljuttatott. Rostás Kálmánék is 

szóltak, hogy befelé ment hozzájuk a víz, a nagy eső után. 

Probléma még, hogy a homokos kavicsból az eső kimossa a homokot és alig marad belőle valami 

az út szélén. 

Az a kérdésem, hogy e problémák orvoslása nélkül is megtörténhet a műszaki átadás? Én nagyon 

félek attól, hogy a műszaki átadás után ezek a problémák mind-mind az önkormányzatnál 

jelentkeznek majd. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A műszaki átadás úgy történik, hogy a kivitelező készre jelentése után meghatározott napon belül 

kell a műszaki átadást meghirdetni. A műszaki átadáson a szakhatóságok és a közművek 

képviselői is meghívást kapnak, és nyilatkoznak szóban vagy írásban, hogy hozzájárulnak-e az 

átadáshoz. 



90 
 

Simonné problémájával még nem találkoztam, Stefánné problémája ismeretes. Az a javaslatom, ez 

utóbbi esetben, hogy saját költségünkön megvásároltuk az ún. „K” szegélykövet, ami orvosolhatja 

a gondját, de hogy ki építi a kerékpárút mellé, azt még nem tudom. 

A problémák megoldására törekszünk a műszaki ellenőrrel együtt, és addig nem fogjuk átvenni a 

munkát, amíg problémák vannak. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Meg lehet-e akadályozni a lakosok részéről az átadást? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Legjobb tudomásom szerint, nem. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az a baj, hogy az átvétel után minden probléma az önkormányzat költsége lesz, amivel én nem 

értek egyet. 

Minden problémát ki kell javíttatni a kivitelezővel és addig nem javasolom az utolsó részszámla 

kifizetését, amíg bármilyen probléma van. 

A Bajcsy-Zsilinszkyút végére javaslom valamilyen oszlop kihelyezését, mert annyira levágják a 

kanyart, hogy lelassítsanak.  

A Kossuth tér melletti járdán levágták a füvet, de ott kézzel is ki kellene szedni. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

A kapubejárókba való bejutás hogyan biztosított? A kerékpárútra való fel- és lehajtásra gondolok. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Sajnos nem tudjuk megmagyarázni a falunak, hogy egyes házakhoz a kivitelező csinálta meg a 

kapubejárót egyes házakhoz nem. Én megértem, hogy ez nem képezte a beruházás tárgyát, és 

külön alku tárgyát képezte, de a lakosság nem. 

Szeretném még elmondani, hogy a Dózsa Gy. úti árokkészítés nem megfelelő, ez nem árok, amit 

csináltak, azt profilkanállal kellett volna kiszedni. Ez az általuk végzett munka nincs arányban 

azzal, hogy mi térítésmentesen biztosítottuk a közterület használatot. 

 

Nádasdi János alpolgármester elhagyja az üléstermet. 

 

Sajnálom, hogy az egész kivitelezés során nem tudtunk találkozni, mint képviselők a tervezővel és 

a kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel is csak egy alkalommal. 

Az a javaslatom, hogy a műszaki átadáson vegyen részt az egész Képviselő-testület, és 

személyesen vessük fel a problémákat és ne kelljen bíróságra járni az önkormányzatnak. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az a javaslatom nekem is, hogy állítsuk szembe egymással, a Dózsa Gy. úti árok 

megállapodásában foglalt munkákat a depózási költségekkel és szerintem akkor rájövünk, hogy a 

kivitelező még mindig tartozik nekünk. 
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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 

            

           


