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A Berekerdő Óvodában gyógypedagógiai ellátást végzők óradíj
emelésének támogatása
TOP-3.1.1-16- HE1-2017-00008 azonosító számú projekt
(kerékpárút építése) keretében kötendő tervezési szerződés
jóváhagyása
TOP- 3.2.1-16-HE1-2017-00041 azonosítószámú projekt
(Polgármesteri Hivatal épületenergetikai korszerűsítése) tervezési
szerződés jóváhagyása
Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató
jóváhagyása
Geo+Bau Kft (Budapest) megbízása a Községháza falvarrási
munkáinak elvégzésével
Geo+Bau Kft (Budapest) megbízása az Óvoda épület falvarrási
munkáinak elvégzésével
A Borbély Sanitas Kft. (Nagyfüged) havi 130.000 Ft átengedése
A Rácz-féle kiemelt fejlesztési övezethez benyújtott árajánlatok
jóváhagyása
Keimer Bettina részére teremhasználat engedélyezése
Kiss Gyula részére mosogatótálca átadása
Civil szervezetek támogatásának jóváhagyása
rendelet tárgya
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv 138- 155.számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2018. szeptember 26. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartottnyilvános, rendesülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, és a meghívott kedves vendégeket.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontokat tárgyaljuk meg:
1. A TOP-3.1.1-16- HE1-2017-00008 azonosító számú projekt keretében kötendő
vállalkozási szerződés tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. A Demjéni Tagóvoda működtetésének további lehetőségei
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
6. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Egyúttal javaslom, hogy a 2. napirendi ponttal kezdjük a mai ülést, tekintettel arra, hogy a
vendégek ehhez a napirendi ponthoz érkeztek. Az 1. napirendi ponthoz is érkeznek meghívottak a
későbbiek során.
Kérem, aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással, szavazzon.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyetértett az ülés napirendjére tett javaslatot, a 2.
napirendi pont előre vételét5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1.
Napirendi pont:
A Demjéni Tagóvoda működtetésének további lehetőségei
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Legjobb tudomásom szerint kaptatok egy tájékoztatót arról, hogyha önállóan működik az óvoda,
milyen anyagi feltételeket kell teljesíteni. Néhány üléssel korábban az aljegyző asszony készített
egy anyagot, amelyet nem akart újra ismételni, akkor leírta a szakmai részeket, most elsősorban
inkább, az anyagi részére volt kihegyezve.
A kiadott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
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Nádasdi János alpolgármester:
Mi van abban az estben, ha 3 óvónő van. Kapunk-e egyáltalán bértámogatást? Vagy csak 2
óvónőre kapunk állami támogatást?
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
Egycsoportos óvoda esetén az állam csak 2 óvónő bérét finanszírozza, sajnos azt sem teljes
mértékben, ezért kell a költségvetéshez mindig az önkormányzatoknak kiegészítést tenni.
Pontosan kiszámoltuk, hogy egy 15 éve dolgozó óvónő béréhez az önkormányzatnak hozzá kell
tenni. Ez volna az egyik dolog, ami sokat nyomhat a latban.
Őszintén szeretném elmondani, hogy miért érdeke Kerecsendnek és miért érdeke Demjénnek,
hogy ez a Társulás fenn maradjon. Láthatják, hogy milyen kiadásokkal számolhatnak, ez több
millió Ft.
Amiért érdeke még Demjénnek, hogy Társulásban működhet, azaz, hogy biztonsággal működhet.
Vezető szaktanácsadóként rálátásom van nemcsak a megyére, hanem az országra is, hogy
hatalmas óvodapedagógus hiány van, több olyan esetem is van, és nem szeretném megnevezni,
ahol két óvodapedagógus van, és az egyiknek jobb helyet kínáltak, és ez itt is előfordulhat. Az egy
óvodapedagógus nem tud lenni egész nap a csoportban, és tudok olyan óvodáról, ahol emiatt be
kellett zárni az óvodát és a gyerekeket máshová kellett elvinni.
Sajnos olyan szakemberhiány van, hogy a kis településekre nem kapunk óvónőt.
Volt olyan néhány éve, hogyha Kerecsend nem lett volna, a Demjéni Óvoda nem nyitott volna ki,
mert én küldtem át óvodapedagógust Kerecsendről. A Demjéni Óvoda az előző vezető nyugdíjba
vonulása után létszámhiánnyal küszködött, én adtam át a jelenlegi vezetőt, mert felelősséggel
tartozom ezért. Tehát a biztonságos működés az, ami az anyagiak mellet van, ami több millió Ft.
Az előterjesztésben lehet látni, hogy milyen plusz kiadásokat jelent, egyszerit és rendszereset.
Felvetődik a kérdés, Kerecsendnek miért érdeke? Azért, mert így több létszámot tudunk
alkalmazni, így jár egy óvodatitkár és egy pedagógiai asszisztens, aki a munkaidejének az 1/5
részét Demjénben tölti, és így az óvodapedagógusok ki tudják venni az éves szabadságukat. Ha ez
nem lenne, az óvodapedagógusoknak 15 nap szabadságról le kellene mondaniuk. Ezért ez közös
érdekünk. A szakmai önállóság biztosítva van jelenleg is.
Nagyon kérem, hogy gondolják meg ezt a lépést, kérem, hogy fontolják meg a biztonságos
működést, a másik pedig az a több millió Ft.
Ezen kívül az Önkormányzat dolgozóira is jelentős plusz teher hárul önálló működés esetén: a
normatívák igénylése, elszámolása, a munkáltatói ügyek, mint KIR rendszer intézése, ezért
nyilván a Hivatal dolgozója is kér valamit, mert plusz munkát végez. A polgármester úr majd
eldönti, hogy ezért nyújt-e neki valami pluszt.
Ezek azok az okok, amiért, nagyon kérem, fontolják meg a döntést.
Szlávik Flórián képviselő:
Továbbra is azt tudom mondani, amit néhány hónappal ezelőtt, amit az aljegyző asszony készített
csak azt tartalmazza, hogy milyen hátrányunk van belőle, meg sem próbáljuk, a másik oldal
véleményét végrehajtani. Ez csak az egyik oldal. Az a véleményem, hogy mi meg sem próbáljuk
azt, hogy milyen előnyünk lenne ebből.
Mi a Társulás keretében is fizetünk 2.306 e Ft-ot. Azt, ha nincs Társulás, akkor is fizetjük? Nem
értem.
Egy bölcsőde pedagógussal nézettem át. Szerinte ezek a számok nem igazán fognak ülni. A
következő ülésre egy óvodapedagógusi szakvéleményt be fogok szerezni erre, mert ez
egyoldalúan van megállapítva.
Igaz, hogy társulásunk van, mégis az egyik dajka bérét az önkormányzat fizeti teljes mértékben.
Az óvodavezető csak a jó oldalát mondta el.
Majd a közös dolgokkal kapcsolatban később lesz mondanivalóm, mert óriási aggályaim vannak,
nemcsak az óvodai, hanem más közös dolgokkal is.
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Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Tegyük már rendbe a dolgokat, a jelenlegi társulási keretek között, van központi finanszírozás, és
van többletkiadás mind a két óvodát érintően, amit mind a két esetben az önkormányzatok
finanszíroznak. Jelen esetben Demjén önkormányzatának 2.306 e.- Ft-ot kell hozzá tennie ahhoz,
hogy az óvoda működtetése 2018. évben biztosított legyen. Tehát ezt az összeget nem lehet
levonni abból, amit kimutattak a kollégáim, azok többletkiadásként jelentkeznének.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az én meglátásom szerint nem reális ez a közel 5 m Ft, mert most is két óvodapedagógus van, és
nincs is 3. óvodapedagógusra szükség. Úgy gondolom, ez a 3. pedagógus csak a helyettesítésekhez
kellene, azt pedig máshogy is meg lehet oldani. Ez a pénzügyi oldala.
Amiért bennem felvetődött, hogy váljunk le, igaz, hogy kisközség vagyunk, de annak az anyagi
fedezetét tudnánk biztosítani, nem úgy állunk anyagilag, a biztonság így meglenne.
A másik, nekünk nagyon nem előnyös az, ami a hivatalnál és az óvodánál is, hogy Kerecsenddel
vagyunk társulásban, mert létszámarányosan osztódnak vissza a dolgok, és ez hátrányosan érinti
Demjént, mindenképpen.
Ez akkor derült ki legjobban, amikor a 40 m Ft-os pályázatból megkaptuk a 7 m Ft-ot, mert ott is
arról volt szó, hogy létszámarányosan kell szétosztani. Az meg sem fordult senki fejében, hogyha
még kaptunk volna 1- 2 m Ft-tal többet, akkor azt is megvalósíthattuk volna, amit megkellene.
Hozzáállás vagy megállapodás kérdése lett volna és ilyen megállapodást mi nem tudunk kötni
Kerecsenddel sem az igazgatásban, sem az óvodában.
A másik dolog az óvodabővítés lehetősége, amihez szerintem mindenképp önállónak kell lenni. A
szülők részéről is felvetődött egy mini bölcsőde lehetősége a későbbiekben.
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
Demjénben nem is lett volna óvodaudvar felújítás, ha Kerecsenden nincs annyi hátrányos gyerek,
mivel egy intézmény volt, a pályázat elbírálásánál ezt figyelembe vették.
A pályázat elosztásánál, az eszközöknél Demjénben egy kicsivel több lett, vissza lehet számolni.
Az önkormányzatnak azért kell hozzátenni a költségekhez, mert nem futja ki az állami
támogatásból, ezt akkor is hozzá kell tenni, ha önállóan működtetik az óvodát. Ehhez még
hozzájön az a plusz, amit vállalnak bizonytalanra, mert nem biztos, hogy be tudják tölteni az
óvodapedagógusi állást, amit státusszal kell betölteni, lehet részmunkaidőssel is, megbízási
szerződéssel ezt nem lehet betölteni. A köznevelési törvényben vannak előírások, úgyhogy a
bölcsődei szakértő nem tartozik a köznevelés hatókörébe. Ami az előterjesztésben szerepel, azok a
köznevelési törvény előírásai.
Amikor korábban négy település tartozott a társulásba, volt olyan, hogy közös költség, a
többletmunkáért, amikor a többi település levált, eltekintettünk a közös költségtől azért, hogy
maradjunk együtt, mert nekünk is jó, mert plusz létszámot finanszíroznak.
Szlávik Flórián képviselő:
A jegyző úrral letisztáztuk, hogy a pályázat lefolyása nem tartozik a mi képviselői hatókörünkbe,
de mindenképpen furcsállom, hogy amikor kimentünk terepszemlére, a demjéni képviselők közül
senki nem tudta, hogy mi folyik ott. Az a képviselő és a polgármester úr sem tudott nekem választ
adni, aki a társulásban benne van, hogy mi is lesz ebből a pályázatból. Én úgy tartottam volna
szerencsésnek, ha tájékoztatnak bennünket egy Demjénben folyó beruházásról.
Fodor Géza polgármester:
Nem pontosan mondtuk el, csak vázlatosan.
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Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Úgy emlékszem, hogy pontosan akkor vetődött fel az aránytalan létszámelosztás a pályázatban,
amikor részletesen tájékoztattam a testület, hogy milyen feladatok lesznek elvégezve a pályázat
keretén belül.
Gémes Ferenc képviselő:
2007-ben, amikor szóba került ez a társulás muszáj volt megcsinálni. Először arról volt szó, hogy
valamelyik egri óvodához csapnak bennünket, én kerestem meg Kerecsendet, a körjegyzőséghez
kötöttem, hogy akkor csatlakozunk, ha az óvodát is befogadják. Utána jött hozzánk Egerszalók és
Egerszólát is, egy ideig mindenki jól érezte benne magát, minden óvoda fel lett újítva.
Eddig jó volt, ezután is jó lesz, én a társulás mellett vagyok, mert ennél jobb megoldás jelenleg
nincs, anyagilag is és szakmailag is. Én ebben a ciklusban ezzel már nem foglalkoznék.
Berecz Lászlóné képviselő:
A társulás létrejöttekor mindenki jól járt, mert az állam plusz finanszírozást adott a társulásnak, ez
már megszűnt.
Felvetődik bennem, hogy miért lépett ki a másik kettő? Megszűntek a plusz bevételek és előnyük
nem igazán származott belőle, gondolom én, mint ahogyan nekünk sem.
A másik az, hogy most felejtsük el az anyagi oldalát, amíg valami nekünk nem kötelező, és a
hivatal a létszám miatt kötelező, de az óvodát nem kötelező társulásban működtetnünk, akkor az
önállóságunkat miért adjuk fel? Miért nem szerezzük vissza az önállóságunkat?
Demjén van olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megtehetné. Miért nem akarjuk megtenni?
Legyünk önállóak, legalább ebben, amíg lehetünk.
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
Ahol több óvónő van, ott jobban meg lehet oldani a helyettesítést, de ott, ahol 2 óvónő van, ott
nehezebb.
December 31-ig kellene a kiválási szándékot a Képviselő-testületnek jelezni, meg kell kérdezni a
dolgozókat, ha a dolgozók is egyet értenek vele, akkor a májusi társulási ülésen kell bejelenteni a
kiválást, júniusban kell az átszervezést végre hajtani és július 1.-től lehet önálló az óvoda.
Társulási ülésen mi mindent megtárgyalunk, de jó lett volna, ha minden testületi ülésre eljöttem
volna, ahol választ adhattam volna a felvetődött kérdésekre, de szívesen eljövök minden ülésre
ezután.
Fodor Géza polgármester:
Én abból indulnék ki, hogy jövőre valószínűleg helyi választás lesz, és ezt a döntést nem sóznám
az új Képviselő-testület nyakába. Ez egy olyan dolog, amelyben kellő körültekintéssel kellene
meghozni a döntést, mert a település jövője a tét!
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekünk a település jövője az óvodánkban van, ez az egyetlen intézménye van a falunak. Ha nem
akarjuk ezt az egyetlen intézményt a sajátunknak tekinteni, akkor ehhez nincs mit mondanom.
Az, hogy olyat varrunk a következő testület nyakába, sok olyan döntést hoztunk már, ami nem fog
tetszeni az újnak.
Fodor Géza polgármester:
Felsorakoztattuk az érveket, pro és kontra. Eddig jól működött, remélem ezután is jól fog
működni.
Megértettem képviselő asszony önállóságra való törekvését, de nem biztos, hogy készen állunk
arra, hogy önállósodjunk. Ezekhez a feladatokhoz fel kell nőnünk, hogy ezt teljesíteni tudjuk.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Ha nem nőttünk fel ezekhez a feladatokhoz, akkor minek ülünk itt? Úgy gondolom, hogy tudunk
felelősen dönteni. Ez a kijelentés nem helytálló.
Szlávik Flórián képviselő:
Decemberig kell jelezni a szándékot, az érveket még ütköztetni kell, próbáljuk még érvekkel
alátámasztani egymás nézőpontját. A polgármester úr érve abszurdum volt.
Meghallgattuk a véleményeket, majd számba vesszük és decemberig döntünk.
Fodor Géza polgármester:
Ha jól értem Szlávik képviselő úr azt javasolja, hogy döntést most ne hozzunk, majd térjünk vissza
rá? Próbáltuk meggyőzni egymást, érlelődjön még bennünk és december döntsünk majd erről.
Arra kérek mindenkit, hogy gondolja át.
Berecz Lászlóné képviselő:
Én az önállóságunkért harcolok, jól működik az óvoda, a vezető ne vegye tőlem sértésnek. Igaz,
hogy vannak társulási ülések, de ebben a ciklusban még egyetlen ülésen sem számolt be a
polgármester, hogy mi volt a témája vagy milyen döntés született. Nem tudunk semmiről, egyetlen
költségvetést, jegyzőkönyvet nem látunk, erről tájékoztatni kellett volna bennünket.
Fodor Géza polgármester:
Ígérem ezután, tájékoztatni fogom a testületet.
Levehetjük- e naprendről ezt a témát?
A Képviselő-testület egyhangúlag, a napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és decemberben
visszatér rá.
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
A Képviselő-testület májusi döntésében anyagilag támogatta a Demjéni Óvodában a Varázsjáték
elnevezésű programot. Ez a pedagógia programunk része lett, mivel nyitvatartási időn belül tartják
ezeket a foglalkozásokat.
A testület december 31-ig hagyta jóvá. Kérem Önöket, hogy a nevelési évre, május 31.-ig
biztosítsák hozzá az anyagi feltételeket és módosítsák így a hozott határozatot.
A másik kérésem az lenne a Testület felé, hogy támogassák azt, hogy a gyógypedagógiai ellátást
végzők óradíját, 4.000 Ft/óra összegre emeljük. Javaslatom lenne az is, hogy a Varázsjáték
program megvalósítását végző óradíját is emeljük fel erre az összegre.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ez nem a Társulási Tanács döntési jogkörébe tartozik?
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
A Társulási tanács hagyja jóvá, a Képviselő-testület egyetértésével, tehát a testület állásfoglalását
kérem.
Nádasdi János alpolgármester:
Részünkről nincs akadálya.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy módosítsuk úgy a 49/2018.(V.30.) határozatunkat, hogy
nem decemberig, hanem május 31.-i biztosítjuk az anyagi fedezetet és nem 2.500 Ft/óra, hanem
bruttó 4.000 Ft/óra legyen a Varázsjáték foglalkozást végző óradíja.
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
70/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 49/2018.(V.30.) Képviselő-testületi
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A Képviselő-testület 2019. május 31. napjáig
biztosítja az anyagi fedezetet az óvodai varázsjáték
foglalkozásokhoz bruttó 4.000 Ft/óra összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. május 31.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a Berekerdő Óvoda Dongókert Tagóvodájában a
Képviselő-testület támogassa a gyógypedagógiai ellátást végzők óradíjának emelését bruttó 4.000
Ft/óradíjra.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
71/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Berekerdő Óvoda
Dongókert Tagóvodájában a gyógypedagógiai
ellátását végzők óradíjának emelésére tett javaslatot
és a bruttó óradíjat 4.000 Ft/óra összegben
jóváhagyja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. május 31.
Berecz Lászlóné:
Az óvodában nagyon elhúzódnak a munkák, tudunk-e ebben lépni valamit?
Koósné Reha Valéria intézményvezető:
Itt van velem a projekt szakmai vezetője, megkérem, hogy adjon ebben a témában tájékoztatást.
Mészárosné Fodor Éva intézményvezető-helyettes:
A mai napon egy nagy előrelépés történt, elkészült a homokozó szegélye. A tető azért csúszott,
mert kértem, hogy ne zárjuk le az egész ablakot, hanem csináljunk oda egy világító ablakot.
A csúszást okozhatta még, hogy nem jó tetőfedő elemet hoztak és a rosszul megválasztott anyag
és annak a cseréje további csúszást okozott. Egyébként nemcsak itt, hanem nálunk is késtünk. A
művezetőtől kaptam ígértet, hogy néhány hét és minden teljesen készen lesz. Sajnos ez így
működik, mert nekik is van kapacitásbeli, szállításbeli problémájuk. Többször előfordult az, hogy
amit ide hoztak, mi azt jegyző úrral nem hagytuk jóvá. Úgy látom, hogy ők is mindent megtesznek
annak érdekében, hogy mihamarabb lezárják a munkákat.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a pályázat nemcsak építésről, hanem informatikai
fejlesztésről is szól, ott is egy kis elmaradásban vagyunk. A hálózatépítésben ma tárgyaltam a
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kivitelezővel és azt az ígértet kaptam, hogy a jövő héten meglesz. A játékeszközök leszámlázásra
kerültek és a jövő hét elején meg is kapjuk ezeket. A kerékpárok és rollerek szállításra várnak, a
teljes fizikai megvalósítás 2-3 héten belül várható.
Ezt követően, Koósné Reha Valéria intézményvezető, Mészárosné Fodor Éva és Katona Krisztina
tagintézmény-vezető elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
A TOP-3.1.1-16- HE1-2017-00008 azonosító számú projekt keretében kötendő
vállalkozási szerződés tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(A szerződés tervezetek csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. E napirendi pont keretében a két nyertes TOP-os
pályázat keretében kötendő vállalkozási szerződéseket tárgyalnánk meg. Az egyik korábban
kiküldésre került, az volt a Kerékpárút 3. szakaszához kapcsolódó tervezési szerződés, a
másik,amit az ülés előtt kaptatok meg, a Hivatal energetikai felújításához kapcsolódik.
Alpár Boglárka SKC Consulting Kft:
Az a szerződés, amit az energetikához átküldtünk, a kivitelezés előtti tervezési szerződés tervezet.
Szó volt még a repedések eltüntetéséről és a belső villamos hálózat cseréjéről is. Ha ezek az elő
munkák megvannak, utána tudjuk a szigetelést megcsinálni.
A kerékpárút tervezésére vonatkozó szerződés a másik, ami az engedélyezési, kiviteli tervekig
szól. Ott zárulna a tervezési szakasz, majd a következő feladat közbeszereztetni és kiválasztani a
kivitelezőt.
Fodor Géza polgármester:
Nemrég volt a geodézia felmérés. Tudunk már valamit a nyomvonalról?
Alpár Boglárka SKC Consulting Kft:
Sajnos nem, mert még a Közútkezelővel is egyeztetni kell.
Fodor Géza polgármester:
Én már akkor is jeleztem, azon a terven úgy szerepel, hogy lakott területen belül kijelölt
nyomvonal van és lakott területen kívül épülne csak meg a kerékpárút. Kértem, hogy lakott
területen belül, ahol csak elfér, épített kerékpárút legyen.
Az energetikával kapcsolatban: a repedések eltüntetésére kaptunk egy árajánlatot, amiről ma fog
dönteni a testület, a villamosvezeték cseréjével kapcsolatban, pedig még sajnos nem jutottam el
odáig, hogy árajánlatot kérjek. Ennek keretében menne a nyílászárók cseréje, a szigetelés és a
legvégén az akadálymentesítés, a 3 épületrész külső rámpával való összekötése.
A kerékpárút szerződésével kapcsolatban kérem a jegyző urat összegezze a véleményünket.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Köszöntöm Önöket, örülök, hogy elfáradtak hozzánk. Néhány kérdés és vélemény fogalmazódott
meg bennünk a tervezettel kapcsolatban.
Az első kérdésem, hogy mi szükség volt a kerékpárforgalmi hálózati tervre, hiszen volt egy
hatályos terv. Nem lehetett volna azt megtartani?
Alpár Boglárka SKC Consulting Kft:
Előírta a pályázat.
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Fodor Géza polgármester:
A szerződés ütemezésében szerepel ez a terv 25 %-ban, mint feltétele a kifizetésnek.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A szerződés III/2. pontjában szerepel egy olyan, hogy a szerződés aláírását követő 8 napon belül
fizetünk 25 % előleget. Ha jól tudom, nem kaptunk még erre a pályázatra előleget. Az a
javaslatom, hogy igazítsuk ahhoz a szerződést, hogyha megkapjuk az előleget, abból fizetnénk ki
ezt, nem saját forrásból előlegeznénk meg.
A végszámlával kapcsolatban szeretném kérni, hogy a jogerős építési engedély után fizethessük a
végszámlát?
Hubay Jenő SKC Consulting Kft:
A jogerő az még kb. 2 hét. Lehetne-e jogerő nélküli építési engedély?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az már jóváhagyott engedély.
Szintén a III.fejezetben, a 6. pontban szerepelnek a hatósági díjak, a hatósági díjakat ki fogja
finanszírozni? Beleférhet-e ez a pályázati tartalékba?
Alpár Boglárka SKC Consulting Kft:
Igazából beleférhet, a tervező azt mondta, hogy ez előre nem kalkulálható, azért nem került bele
elsőre a tervezetbe.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Akkor a szerződésben utaljunk rá, hogy ez nem az önkormányzat költsége és valamilyen formában
a pályázat keretében számoljuk el.
Ugyanez lenne a javaslatom a 8. pontban szereplő pótmunkákkal kapcsolatosan is. Írjuk bele a
szerződésbe, hogy a projekt terhére számoljuk el, és ne az önkormányzat költsége legyen.
Még egy dolog a szerződés tárgyával kapcsolatos: a tervezést rendeljük meg és nem a kivitelezést.
Hubay Jenő SKC Consulting Kft:
Vegyük bele a szerződésbe a pótmunkákat, de ez nem tervezői kérdés szerintem. Térjünk majd
vissza erre a kérdésre.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekem is az előlegszámla kifizetésének határidejével lett volna gondom, mi csak akkor tudunk
fizetni, ha itt lesz az előleg.
Alpár Boglárka SKC Consulting Kft:
Az a célunk, hogy a kerékpárútnál teljes 100 %-os előleget hívjunk le, és fizetni csak akkor kell
majd, ha itt lesz a pénz.
Szlávik Flórián képviselő:
Lényegében ugyanazok lettek volna az észrevételeim, amik a jegyző úrnak, ismételni nem akarom.
A kerékpárúttal kapcsolatosan el kell mondanom, hogy a belterületi építés lenne a fontos, nem a
külterületi, ahol most is biztonságosan lehet közlekedni, a belterületen a felfestés nem megoldás.
Nádasdi János alpolgármester:
Ilyen felfestést nem is fogadunk el. Akkor ne is csináljuk. Életveszélyes ez a szakasz.
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Fodor Géza polgármester:
Van olyan része a településnek, ahol fizikálisan elfér és van olyan, ahol fizikálisan nem fér el a
kerékpárút.
Az volt a kérésem a tervezőhöz, hogy ahol elfér, ott fizikálisan épített legyen és csak nagyon
minimális legyen a felfestés. Akár még a járda feláldozása árán is.
Gémes Ferenc képviselő:
Azon a szakaszon csak kiépített kerékpárútnak van értelme, mert olyan nagy a forgalom, én
magam már nem merek ott kerékpározni.
Hubay Jenő SKC Consulting Kft:
Olyan köztes megoldást kell keresni a tervezés során, amit az engedélyező hatóság elfogad, és a
lakosság még elvisel.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, vélemény, javasolom, hogy fogadjuk el a szerződés-tervezeteket.
Először a kerékpárút tervezésre vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetét javaslom az
elhangzott javaslatok, módosítások figyelembe vételével, elfogadni.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
72/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a TOP- 3.1.1-16-HE1-201700008 azonosítószámú projekt (kerékpárút építése 3.
szakasz) tervezési szerződés tervezetét, és azt az
elhangzott
kiegészítések,
módosítások,
figyelembevételével elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a
fenti döntésének megfelelő tartamú vállalkozási
szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el a polgármesteri hivatal épületenergetikai korszerűsítésére vonatkozó
szerződés-tervezetet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
73/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a TOP- 3.2.1-16-HE1-201700041 azonosítószámú projekt (polgármesteri
hivatal épületenergetikai korszerűsítése) tervezési
szerződés tervezetét, és azt elfogadja.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, a
fenti döntésének megfelelő tartamú vállalkozási
szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal.
Ezt követően az SKC Consulting Kft munkatársai elhagyták az üléstermet.
3. Napirendi pont:
Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata 2018. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
(A tájékoztató csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Üdvözlöm a gazdálkodási előadót körünkben. A Pénzügyi Bizottság ezt a tájékoztatót
megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Berecz Lászlóné képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke:
A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta a féléves gazdálkodást valamint a költségvetési
rendelet módosítását is és azokat elfogadásra javasolja.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs kérdés, akkor javasolom, fogadjuk el a határozati javaslatot.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
74/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, az előterjesztés alapján megtárgyalta az
Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,
a jelen határozathoz mellékelt tájékoztató szerinti
részletezettséggel, valamint 122.115.245 Ft nyitó
pénzkészlettel,
60.541.780
Ft
bevétellel,
106.498.105 Ft kiadással és 76.158.920 Ft
tartalékkal jóváhagy.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

4. Napirendi pont:
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.19.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(A rendelet-tervezet csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Javasolom elfogadásra a rendelet-tervezetet.
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(X.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 2/2018.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Ezt követően Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó elhagyta az üléstermet.
5. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés
óta végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Felvettem a kapcsolatot a FER3331 vezetőjével, akik a kerékpárút 2. szakaszát készítették.
Kértem, hogy a hibalista alapján nézzék végig a teljes nyomvonalat. Azt az ígéretet adta, hogy
október 10-ig küld ide zúzalékot. Kértem a segítségét továbbá a Gombacsíra üzem útja és a
kerékpárút közötti 10 cm-es szakasz helyreállításában. Azt javasoltam, hogy hosszabbítsuk meg
ezt a szakaszt a balesetveszély elkerülése érdekében. Ő azt mondta, hogy kifizeti ennek a résznek
a helyreállítását.
Berecz Lászlóné képviselő:
Abban a hibalistában sokkal több minden volt, mint az a zúzalék. Nem megoldás, hogy kavicsot
rak le, mert azt az eső kimossa.
Fodor Géza polgármester:
Az óvodai kerítés elkészült, az orgonát ki kellett venni, de ültetünk majd másikat.
A sétautas pályázat keretében volt egyeztetés a pályázatíróval. Végigjártuk az útvonalat, négy
pihenőhely valósul meg a településen, egy nagyobb és három kisebb. Kérték, hogy a kisebbek
közül legyen egy a fürdő környékén, a Hagyományok Háza udvarán is lenne egy pihenőhely, és
lenne még a Borház környékén. A szertár környékén elhelyeznénk egy tájékoztató táblát, majd
útbaigazító táblák lennének a 25-ös útig. Az átkelést a főúton, a pályázat keretében nem tudjuk
megvalósítani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez egy elnyert pályázat? Lehet, hogy nekem esett ki a fejemből, de én erről nem tudok.
Fodor Géza polgármester:
Igen, ez egy 100%-os támogatottságú pályázat, Andornaktálya községgel együtt, 80 m Ft-os
összeggel, többször volt szó róla testületi ülésen is.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor én biztos nem voltam, de ilyen konkrétumokat nem tudtam. Ez mind szép és jó, nekem nem
egy vendégem volt, aki az Eresztvénytől a Kaptár kövekhez fel akar menni, de nagyon gazos a
terület, olyan bozótos, hogy egyszerűen megközelíthetetlen.
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Fodor Géza polgármester:
Tudomásom szerint 1,5 m-es sávon mentek végig traktorral. A Kaptár kövekhez felvezető út
magántulajdonban van.
Két képviselőtársam is azt mondta, hogy ne mi készíttessük el a kaput a Közösségi Ház udvarára,
hanem vásároljunk. Kértem árajánlatot a kovácsoltvas kapura, de sajnos nem tud számlát adni. Az
anyagot mi is meg tudjuk vásárolni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Én elhiszem, hogy szép lesz a kapu, de nem igazán illek be az épület mellé, mert egy rogyadozó
épület van mellette.
Fodor Géza polgármester:
Kérem képviselő társaimat, hogy a tájékoztatót fogadjátok el.
6.Napirendi pont:
Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Ismertetem a Geo-Bau Kft ajánlatát a Községháza és az Óvoda falvarrással való javítására. Ez a
cég kimondottan az ilyan falrepedések eltüntetésével foglalkozik. A Községházára tett ajánlata
1.442.460.- Ft, az Óvodára pedig 1.157.628 Ft összegű.
Ha elfogadja a Képviselő-testület, akkor először a Községházát csináltassuk meg, mert itt még
további felújítás is lesz.
Szlávik Flórián képviselő:
Csináltassuk meg minél előbb, de a biztosítónak jelentsük be kárigényünket.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el, a benyújtott árajánlatokat.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
75/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Geo+Bau Kft (1152 Budapest,
Vörösmarty utca 12/b.) Demjén Községháza
épületének falvarrásra benyújtott ajánlatát elfogadja
és megbízza a feladatok elvégzésével bruttó
1.442.460.- Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
76/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Geo+Bau Kft (1152 Budapest,
Vörösmarty utca 12/b.) Demjén Berekerdő Óvoda
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Dongókert Tagóvodája épületének falvarrásra
benyújtott ajánlatát elfogadja, és megbízza a
feladatok elvégzésével bruttó 1. 157.628 Ft
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozási szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Ismertetem Dr. Borbély Gergő háziorvos kérelmét:
Mint tudják, a háziorvosi praxisok, 2018 márciusától plusz 130 e Ft-os díjazásban részesülnek
havi rendszerességgel. Az alapellátásban dolgozók bére csak ebből a plusz ellátásból biztosítható.
Demjénben a NEAK- finanszírozást az önkormányzat kapja és a doktor úr kéri, hogy ezt a többlet
ellátást adják át a praxisnak, melyet kettejük bérfejlesztésére kívánnak fordítani, 55 e Ft- 55 e Ft
összegben.
Berecz Lászlóné képviselő:
Hogy állunk? Ez a pénz megmarad nekünk?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Félév alatt kb. 400 e Ft-ot kellett hozzá tennünk ehhez a feladathoz saját forrásként. Ha úgy
gondolja a testület, mondhatjuk, hogy szeptembertől vagy októbertől adjuk át ezt a pénzt.
Nádasdi János alpolgármester:
Szeptember 1-től adjuk át neki ezt a pénzt.
Berecz Lászlóné képviselő:
Sajnos összevissza van a rendelési idő még most is, az asszisztens sem tartózkodik itt napi 8
órában, híjuk fel a figyelmüket erre. Legyen már 1-2 nap, amikor fix a rendelési idő. A facebookon kérdezgetik egymást az emberek arról, hogy mikor van orvosi rendelés.
Fodor Géza polgármester:
Beszélni fogok a doktor úrral, hogy lehetőleg a rendelési idő környékére próbálja megoldani a
helyettesítést.
Javasolom, hogy a havi 130 e Ft-os pénzösszeget engedjük át szeptember 1. napjától.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
77/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Borbély Sanitas
Kft. részére 2018. szeptember 1. napjától havi
130.000 Ft átadásra kerüljön. Az összeg a háziorvos
és az asszisztens díjazására fordítható.
A Képviselő-testület felhatalmazza a vállalkozó
háziorvost, hogy a fenti összeget havi számlájában
érvényesítse.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
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Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Rózsa út lakói nem kívánják megváltoztatni az utca
nevét.
Az ülés előtt kiosztásra került három árajánlat, amely a Rácz-féle kiemelt beruházásra vonatkozik:
a Pagony Kft, Poltrade Kft és Bernáth Mihály ajánlata.
Az önkormányzatnak kell megrendelnie ezeket a munkálatokat ahhoz, hogy a tervezés
megindulhasson.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Mint ahogyan az előző ülésen már szó volt róla, az önkormányzat rendeli meg ezeket a terveket,
de a költségeket a kérelmező megfizeti az Önkormányzatnak a vele kötendő településtervezési
szerződés alapján
Fodor Géza polgármester:
Csak nekünk, önkormányzatnak van joga a rendezési terv módosítását megrendelni, de a
vállalkozóra hárítjuk át annak költségeit. A vállalkozónak előre kell fizetni. Ez a 3 cég más-más
munkarészt lát el, van településtervező, tájépítészeti és szakértői tevékenység is.
Javasolom az elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
78/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Rácz József Eger, Szvorényi út 25. szám
alatti lakos kezdeményezésére kiemelt fejlesztési
övezetté nyilvánított,demjéni belterületi 144/1,
144/3, 144/5 és 144/6 valamint a külterületi 0184/77
hrsz-ú ingatlanokat érintő településtervezési
feladatokra benyújtott árajánlatokat, az alábbiak
szerint elfogadja:
1. Bernáth Mihály főépítészi feladatok tekintetében
bruttó 150.000 Ft összegben,
2. Poltrade Bt. településtervezői feladatok ellátása
tekintetében 1.300.000 Ft+ÁFA= 1.651.000 Ft
összegben,
3. PAGONY Kft környezeti értékelés tekintetében
200.000 Ft+ÁFA= 254.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
fenti döntésének megfelelő tartamú vállalkozási
szerződések valamint Rácz Józseffel – szintén fenti
összegű- településtervezői szerződés aláírásával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2018. október 20.
Nádasdi János alpolgármester eltávozott az ülésről 19 órakor.
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Fodor Géza polgármester:
Megkeresett Keimer Bettina Akácfa úti lakos. Október 27-én lesz az esküvője. Azt kérné, hogy a
Közösségi Ház egyik termében (a régi tornaterem) 35-40 főt vacsorával megvendégelhessen.
Kérdezem képviselőtársaimat, hogy mi lenne, ha a Művelődési Házban tartaná meg azt a vacsorát?
Volt már rá példa, hogy odaadtuk. Megfogalmaztuk, hogyha kárt okoz, azt meg kell téríteni.
Szlávik Flórián képviselő:
A Művelődési Házban bérleti díj van megállapítva.
Fodor Géza polgármester:
Üzleti tevékenység esetén, árusítás során 5.000 Ft óránként.
Lehet, hogy már akkor ott lesz a Hivatal, mert nem tudjuk pontosan, hogy mikor kell átköltözni a
felújítás miatt. A nagyteremben lennének a kollégák az aljegyző asszonnyal, mi pedig a baloldali
irodában a jegyző úrral.
Szlávik Flórián képviselő:
Amennyiben nem ütközik, a Művelődési Házat is tudjuk adni, ha ütközik, akkor a Közösségi
Házat adjuk oda.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mindenképp nézzük meg, hogy hogyan adják vissza az épületet.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Olyan bérleti szerződést kell kötni, amiben egy esetleges károkozás esetén vállalják a bérlők a
helyreállítást, valamint tartalmazza a közüzemi díjak fizetését biztosító óraállásokat is.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy az elhangzott feltételeknek megfelelően, járuljunk hozzá.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
79/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, hozzájárul Keimer Bettina Demjén, Akácfa
út 1/a. szám alatti lakos részére 2018. október 27.
napján - a terem foglaltságának függvényében - vagy
a Közösségi Ház vagy a Művelődési Ház termének
bérbe adásához térítésmentesen.
A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy a
döntésének megfelelő bérleti szerződés megkötéséről
gondoskodjon.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: 2018. október 27.
Fodor Géza polgármester:
Kiss Gyula kérte, hogy az óvodai konyháról kiszerelt, számunkra fölöslegessé válthárom állásos
mosogató tálcát adjuk oda neki térítésmentesen.
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Gémes Ferenc képviselő:
Adjuk oda neki.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
80/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul az óvoda konyhájáról kiszerelt
háromállásos mosogató tálca térítésmentes átadásához
Kiss Gyula demjéni lakos részére.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
A hagyományok Házánál vannak bontott téglák. Szeretnék belőle vásárolni 200 db-ot saját célra.
Van-e erre lehetőség?
Gémes Ferenc képviselő:
Rendben van. Javaslom, hogy az új árának a 25%-áért adjunk el 200 db bontott téglát
polgármester úrnak.
Szlávik Flórián képviselő:
Az lenne a javaslatom, hogy keressük meg levélben a Kerecsendi Képviselő-testületet, hogy
járuljanak valamivel hozzá a Demjéni Sportkör működéséhez, mivel jelenleg 70%-nál is több
kerecsendi illetékességű futballista játszik itt.
A másik probléma pedig az orvosi rendelő előtti parkolással kapcsolatos, egy kerecsendi férfi
cetliket rakott ki itt parkoló autóra és feltette az internetre is, hogy szabálytalanul parkol. Ne erről
legyen már Demjén híres. Egyelőre nincs megfelelő parkoló helyünk.
Nem az a kistestvér vagyunk, akinek mindent el kell tűrni, a nagyobbtól.
Berecz Lászlóné képviselő:
Továbbra is sok a gazos terület, a felszólítások ellenére sem változik a helyzet.
Javaslom, hogy a testületi ülések meghívóját hangosbemondón mondassuk be, hogy a
nyilvánosság ne legyen kizárva.
Fodor Géza polgármester:
A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott egy olyan kérés az egyik civil szervezeti vezető részéről,
hogy szeretnék kérni a támogatási összeg második felét. Akkor úgy nyilatkoztak a képviselők,
hogy a 2017. évi támogatási összeg második felét hagyjuk most jóvá, kerüljön kifizetésre és a
többletigényekről majd később döntsünk.
Nem akartam Erikával vitába szállni, tudatosan kérdeztem azt tőle, hogyha az önkormányzat nem
támogatja a civil szervezetet, akkor nem tud valamilyen programot készíteni. Tudjátok, hogy
ezelőtt két-három évig én voltam annak a civil szervezetnek a vezetője, és én 900.000 Ft-tal adtam
át a szervezetet, a Takarékban annyi volt. Én megértem, hogy támogatni kell, meg támogatjuk is,
de számomra úgy tűnik, hogy kimondottan abból a támogatási összegből kívánnának valamit is
csinálni, amit az önkormányzat ad. Céloztam ott is rá, hogy amikor szerveztek falutakarítást,
annak az étkezési díját is az önkormányzat finanszírozta.
Javasolom, hogy a civil szervezetek részére hagyjuk jóváa 2017. évi támogatási összeg második
felének kifizetését, a többlet igényekre pedig térjünk vissza később.
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, egyhangúan, 4 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
81/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a demjéni civil szervezetek részére 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 Önkormányzat
125.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződések aláírására és a támogatási
összegek átutalására.
A Képviselő-testület a további támogatási igényekről
a későbbiekben dönt.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a mai
részvételt.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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