DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302
E-mail: onkormanyzat@demjen.hu

JEGYZŐKÖNYV
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. október 24.napján megtartott, nyilvános, rendes üléséről
Határozat száma
82/2018.(X.24.)
83/2018.(X.24.)
84/2018.(X.24.)
85/2018.(X.24.)
86/2018.(X.24.)
87/2018.(X.24.)
88/2018.(X.24.)
89/2018.(X.24.)
90/2018.(X.24.)
91/2018.(X.24.)
92/2018.(X.24.)
93/2018.(X.24.)
94/2018.(X.24.)
95/2018.(X.24.)
96/2018.(X.24.)
97/2018.(X.24.)
98/2018.(X.24.)
99/2018.(X.24.)

Határozat tárgya
Közrend-közbiztonsági beszámoló elfogadása
Demjén község utak, járdák felújítási szerződés tárgyalása
Berekerdő Óvoda Dongókert Tagóvoda beszámoló elfogadása
Közfoglalkoztatási beszámoló elfogadása
Kistraktor javításának elfogadása
Nádasdi Mihályné és Kalotainé Antal Krisztina kérelme, a Demjén
540 hrsz.-ú ingatlan zöldterületi besorolással kapcsolatosan
Térítésmentes kérelmek meghatározása a település rendezési tervével
kapcsolatosan
02/31-46, 02/15-29 és 02/9 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó
kezdeményezésről döntés
A település rendezési tervének módosítására érkezett kérelmek
tárgyalása
Rácz József kiemelt fejlesztési terület kiegészítése
Együtt Demjénért Alapítvány támogatási kérelem elbírálása
Együtt Demjénért Alapítvány támogatása
Demjén község utak, járdák felújítására vonatkozó kivitelezési
szerződések jóváhagyása
Demjén község utak, járdák felújítására vonatkozó műszaki
ellenőrzési megbízási szerződések jóváhagyása
Községháza villamos hálózat felújítására vonatkozó árajánlat
jóváhagyása (Borosvill Kft)
Községháza festésére vonatkozó árajánlat jóváhagyása (FLASZTER
CO BT)
az orvosi rendelő külső homlokzat szigetelésére vonatkozó árajánlat
jóváhagyása (Szivárvány Design Kft)
Bodnár Attila és Pap Rita sláger és nóta műsor árajánlat elfogadása

A jegyzőkönyv 156- 175. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2018. október 24. 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 képviselő-társaimat, külön köszöntöm a kapitányságvezető urat,
Kovács József r.alezredest és Dorogházi Csaba körzeti megbízottat, továbbá minden kedves
vendéget
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontokat tárgyaljuk meg:
1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Beszámoló Demjén község közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dorogházi Csaba r.ftörm. körzeti megbízott
3. Beszámoló a Berekerdő Óvoda és a Dongókert Tagóvoda 2017/2018. nevelési évben
végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről
Előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető
4. Beszámoló a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
5. Egyéb ügyek, indítványok
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. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással
szavazzon.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyetértett az ülés napirendjére tett javaslatot, a 2.
napirendi pont előre vételét 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta.

1.
Napirendi pont:
Beszámoló Demjén község közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Dorogházi Csaba r.ftörm. körzeti megbízott
(Az előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdezem kapitányságvezető urat, hogy van-e kiegészítése
az anyaghoz?
Kovács József r.alezredes:
Tisztelt Képviselő-testület!
Csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy a 2017. évi beszámolóban szereplő adatok, statisztikai
adatok, melyek az ebben az évben befejezett ügyeket tükrözik. A 2016-os évet tekintjük
bázisévnek. Látható, hogy komoly visszalépést nem tudtunk produkálni, ugyanazzal az
esetszámmal kellett dolgoznunk, bár az eredményességünk elfogadhatónak mondható. Külön
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kiemelném a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alacsony voltát, mely kollégáim
munkáját minősíti.
Elsősorban a vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül a lopások jelentik a munka nagy részét,
ezen a területen kell előbbre lépnünk mind a megelőzésben, mind a felderítésben. Egyébként
Demjén település kifejezetten jó közbiztonságú település, még annak tudatában is, hogy jelentős
átmenő és turista forgalma van.
Szeretném megköszönni a helyi polgárőrség munkáját, mindenben számíthatunk rájuk, nagyon
köszönjük nekik.
Fodor Géza polgármester:
Én is köszönöm a rendőrség segítségét, akár a trafipaxok terén is.
Azt olvastam a beszámolóban, hogy 24 lopás történt a településen. Meg lehet tudni, hogy mik
voltak ezek?
Kovács József r.alezrd.:
A lopás nem csak akkor lopás, ha 50.000 Ft értékhatár alatti dolgot tulajdonítanak el. Lopásról
beszélünk abban az esetben is, ha pl. lezárt kerékpárt visznek el, vagy olyan pénztárcát, amiben
személyes okmányok is voltak. Ez utóbbi a fürdő területén fordult elő többször. A lopás kategória
elég széles spalettájú terület, ide tartoznak még pl. az erdő területen levő tiltott fakivágások, a
terménylopások is.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérés, javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
82/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalt a település közrendközbiztonsági helyzetéről készült beszámolót és
elfogadta azt.
Ezt követően Kovács József r. alezredes és Dorogházi Csaba r.ftörm elhagyta az üléstermet.

2. Napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés
óta végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Azért jöttem be most is később, mert folyamatában jönnek az árajánlatok, még egyet ½ 5-re várok.
Elméletileg úgy működött volna a Dobó úton a járda és az út felújítása, hogy most a héten
vonultak volna fel, de ha jártatok arra, láthattátok, hogy el is kezdték a munkálatokat.
A hivatali nyílászárócsere november 20.-a körül várható, és 10. körül pedig a repedések
eltüntetésére az ún. falvarrásra kerülhet sor.
Berecz Lászlóné képviselő:
A repedés a biztosító felé be lett-e jelentve?
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Fodor Géza polgármester:
Igen, bejelentettük, de hivatalos visszajelzés még nem érkezett, nagy valószínűség szerint nem
fogják elfogadni ezt káreseményként.
Ma értesítettek, hogy a fiókpatika működési engedélyét a jogosult kérelmére, október 16. napjával
visszavonták. A patikusnő abban kérné a segítségünket, hogy a szerződésünk velük 2019. év
végéig élne, addig kellene nekik bérleti díjat fizetni, amennyiben a testület eltekint a bérleti díj
fizetésétől, annak fejében felajánlja a bútorzatot.
A Magyar Postától felkerestek, hogy a jelenlegi vállalkozó Papp Péterné fel kívánja mondani a
postával kötött szerződését. Azt javasoltam, hogy továbbra is próbálják meg kiadni vállalkozásba,
és ha nem lesz vállalkozó, akkor majd elgondolkodik rajta a Képviselő-testület, azért, hogy
megmaradhasson a posta a településen. Időközben azonban tájékoztattak, hogy Papp Péterné
visszavonta a felmondást.
A Hivatalnál az Irattár ajtaját áthelyeztük belülre, kívülről pedig lefalazásra került.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az előbb említetted, polgármester úr, a Dobó úti munkálatok elkezdését,bár a testületnek az előző
ülésen az volt a véleménye, hogy a mennyiségek pontosítása után dönt majd a vállalkozói
szerződés elfogadásáról.
A felmérés megtörtént, de rögtön neki ugrottak a munkáknak - egyébként a felmérés szerint, nincs
eltérés felfelé az árajánlathoz képest.
Az ülés előtt kaptuk meg a kiviteli szerződés tervezetét. Kértem, hogy a kötbér mértékét emeljük
fel, 0,1 %-ra.
Még annyit, hogy a Széchenyi úti járda építési engedélyköteles és fordított ÁFÁ-s, ezért két
vállalkozási szerződés készült a munkálatokra.
Tud-e ebben a Képviselő-testület most dönteni, vagy áttekintik-e a szerződéstervezeteket?
Berecz Lászlóné képviselő:
Mikorra vállalják a befejezést?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
2018. december 31. a befejezési határidő.
Berecz Lászlóné képviselő:
Miért nem a Széchenyi úti járdával kezdtek? Hogyan kezdhet hozzá bárki is szerződés nélkül.
Fodor Géza polgármester:
Azért kezdtek ezzel, mert az aszfaltozási munka szezonális.
Szlávik Flórián képviselő:
Szerencsésebb lett volna, ha ezt az egyebeknél tárgyaljuk. Határozottan kértük, hogy mielőtt hozzá
fognak a kivitelezéshez, lássuk a szerződést. Milyen vállalkozó az, aki aláírt szerződés nélkül
hozzá fog? Ez olyan, mint a kenderföldi szerződés.
Felteszem a kérdést, ez rendben van így, hogy mindig utólag értesülünk mindenről?
Fodor Géza polgármester:
Az előző ülésen elfogadta a testület az árajánlatot.
Én nem tartozom azért felelősséggel, hogy hamarabb elkezdték a munkát. Le kellett volna
állítanom?
Nem mi határoztuk meg, hogy hol kezdjen, úgy kaptam információt a faluból, hogy már ott
dolgoznak.
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Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A szerződések bruttó összértéke 31.585.687 Ft. Akarja-e látni a Képviselő-testület a
szerződéseket?
Szlávik Flórián képviselő:
Én mindenképpen látni akarom.
Nádasdi János alpolgármester:
Én is.
Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom, hogy a Képviselő-testület ismerje meg a szerződések tartalmát és utána hozzon
döntést az elfogadásáról.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
83/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott az utak és járdák felújítására
kötött vállalkozói szerződések tartalmát meg kívánja
ismerni és azt követően hoz döntést azok
elfogadásáról.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

3. Napirendi pont:
Beszámoló a Berekerdő Óvoda és a Dongókert Tagóvoda 2017/2018. nevelési évben
végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről
Előadó: Koósné Reha Valéria óvodavezető
(A beszámoló csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Az anyagot mindenki írásban megkapta.
Van-e az óvodavezetőnek kiegészítése a beszámolóhoz?
Koósné Reha Valéria óvodavezető:
Talán csak annyi, hogy hallottam ma, és nagyon örülök, hogy az óvodai tornaszoba repedése is
orvosolva lesz. Várom a kérdéseket.
Nádasdi János alpolgármester:
Miért nem finanszírozzák Demjénben a 2. dajkát?
Koósné Reha Valéria óvodavezető:
A köznevelési törvény szerint az állami normatíva 1 csoport esetén csak 1 dajkát finanszíroz.
Berecz Lászlóné képviselő:
A gyógypedagógiai asszisztens miért csak a munkaidejének az 1/5 részét tölti Demjénben?
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Koósné Reha Valéria óvodavezető:
Azért mert oda kell mennie mindig, ahol a legnagyobb szükség van rá. Mint amikor vezető kellett
Demjénbe, akkor is Kerecsendről tettem át a vezetőt.
Demjénben tulajdonképpen 4 fő van egy csoportra, Kerecsenden pedig 3 fő sincsen.
Berecz Lászlóné képviselő:
Igen, csak a 4 főből 1 főt teljes egészében mi finanszírozunk.
Az óvodaudvar a jelenlegi állapotában elfogadhatatlan. Így marad? Visszajönnek még? A kötbér
hogy áll?
Koósné Reha Valéria óvodavezető:
Az óvodaudvarral kapcsolatban a jegyzőt urat kérem meg, hogy válaszoljon, ő a
projektmenedzser.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ha kell, visszajönnek még a kivitelezők, de tudomásom szerint nincs olyan probléma, ami miatt
vissza kellene jönniük.
Szlávik Flórián képviselő:
Az óvodaudvar rosszabb állapotban van, mint volt, jegyző úr.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Beszéljünk meg egy időpontot és nézzük meg közösen az óvodaudvart.
Augusztus 20.-a volt a határidő, 13 napra fizetnek kötbért, a kötbér összegét a számlából
visszatartottuk.
Berecz Lászlóné képviselő:
Demjénben a kötbér összege miben fog megjelenni?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Kérte a testület, hogy nézzük meg a homokozó fölé egy árnyékoló lehetőségét, melyre kértünk
árajánlatot. A kötbér összege megmarad a társulás számláján Demjénnek, majd Demjén eldönti,
hogy mit akar belőle finanszírozni.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor javasolom, fogadjuk el a beszámolót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
84/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Berekerdő Óvoda és a
Dongókert Tagóvoda 2017/2018. nevelési évben
végzett munkájáról és az új nevelési év terveiről
készült beszámolót és elfogadta azt.
Ezt követően Koósné Reha Valéria óvodavezető elhagyja az üléstermet.
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4. Napirendi pont:
Beszámoló a 2017/2018. évi közfoglalkoztatási programok megvalósításáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
(A beszámoló csatolva jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Írásban kaptatok egy előterjesztést, amit kiegészítek dátumokkal.
Nagyon nehéz feladat a közmunkaprogram végrehajtása, főleg a munkahelyi morállal vannak
gondok.
Indult most egy targonca vezetői tanfolyam, itt a támogatotti létszám 2 fő.
Többé-kevésbé igyekszünk velük rendben tartatni a rájuk bízott területet.
Berecz Lászlóné képviselő:
Érdemes lenne azon elgondolkozni, hogy pl. a fűnyírást nem közmunkásokkal, hanem
vállalkozóval megcsináltatni.
Ezt azért is mondom, mert a Pénzügyi Bizottság csinált egy pénzügyi ellenőrzést és láttuk, hogy a
kistraktornak nagyon sok a javítási költsége, valamint a benzin költség is eget verő.
Nagyon sok az üzemanyag szállítás költsége is, nem lehetséges egy nagyobb mennyiséget
betárolni?
Javasolom, hogy a közmunka adminisztrációs feladatait ne a gazdálkodási előadó végezze.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, akkor javasolom, fogadjuk el a beszámolót.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
85/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
a
közfoglalkoztatási
programok végrehajtásáról készült beszámolót és
elfogadta azt.
Sempergerné Lassú Erika Pénzügyi Bizottság tagja:
Az ellenőrzésen én is részt vettem, néztük a nyilvántartásokat. Itt olyan nincs, hogy karbantartási
napló? A másik kérdésem, hogy leltár 2016 és 2017 években nem volt?
Szlávik Flórián képviselő:
Az ellenőrzés során én is itt voltam, a kisbusz menetleveleit én ellenőriztem. Szerintem nem
megfelelő a vezetése, az üzemanyag elszámolás sem jó, nincs feltüntetve pl. a tankolás.
5. Napirendi pont:
Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Elvitettem a kistraktort Bélapátfalvára, kb. 100. 000 Ft lesz a javítási költsége. Mit mondjak a
szerelőnek?
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Gémes Ferenc képviselő:
Meg kell javíttatni vagy venni kell egy újat.
Nádasdi János alpolgármester:
Meg kell javíttatni.
Fodor Géza polgármester:
Én is javaslom, hogy javíttassuk meg és fogadjuk el az előzetes árajánlatot. 100. 000 Ft értékben.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
86/2018.(X.24. Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
az
Önkormányzat
tulajdonában levő kistraktor javítására érkezett
előzetes árajánlatot és azt 100. 000 Ft értékben
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a javíttatásról a
fenti döntésének megfelelően gondoskodjon.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Az előző ülésen elhangzott, hogy a Közösségi Házhoz csináltassunk egy kovácsoltvas jellegű
kaput.
Felvettem a kapcsolatot egy kivitelezővel, aki sajnos, nem számlaképes, kb. 150 e Ft-ba kerülne
egy 3,8 m mozgásterű, 2m szakaszú ún. úszó kapu minimális díszítéssel.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Mennyi ebből a munkadíj? Ki kell találni, hogy milyen jogviszonyban lesz a kivitelező.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem ezeket még pontosítsuk le, és azt követően döntsünk.
A javaslatnak megfelelően a Képviselő-testület a döntést elhalasztotta.
Fodor Géza polgármester:
Az aljegyző asszony készített egy összefoglaló táblázatot, amelyben feltüntetésre került, minden a
rendezési terv módosítását érintő kérelem. Ez a táblázat kiadásra került.
Nádasdi János alpolgármester:
Ebből kimaradt a kenderföldi telek, amit a polgármester úrral megbeszéltem.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ez az összesítés az írásban beérkezett kérelmeket tartalmazza.
Fodor Géza polgármester:
Valóban, beszéltünk az alpolgármester úrral arról, hogy a jelenleg hatályos rendezési tervünk
szerint a Kenderföldön az alpolgármester édesanyja tulajdonában levő 540 hrsz.-ú terület
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zöldterületi besorolásban van, ami ebben a formában értéktelen. Azt kéri, hogy ezt a zöldterületi
kijelölést tetessük át máshová a településen.
Egyeztettünk a településtervezőkkel, és ők is azt kérik, hogy ezeket a kérelmeket, miután a
Képviselő-testület megtárgyalta, le kellene zárni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mennyibe kerül nekünk ez a módosítás?
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
A Képviselő-testület még 2017. évben döntött a rendezési terv módosításával kapcsolatos
szerződések jóváhagyásáról, összesen 6.165 e Ft értékben (ÁFA-val együtt).
A testület korábban úgy foglalt állást, hogy a kérelmezők viselik az önkormányzattal közösen ezt a
költséget. A költségek megosztására vonatkozóan a jegyző úrral közösen számításokat végeztünk,
és az lenne a javaslatunk, hogy minden kérelmező 200 e Ft +ÁFA összeget fizetne, ez 4.064 e Ft,
az önkormányzat pedig fizetné a fennmaradó részt, 2.101 e Ft-ot. Ez egy javaslat, mely szabadon
módosítható.
Szlávik Flórián képviselő:
Mi a haszna ebből az önkormányzatnak?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az, hogy az önkormányzatnak egyébként is felül kell vizsgálnia a településrendezési eszközeit, és
így tulajdonképpen a kérelmezők hozzájárulnak az önkormányzat költségeihez, ahhoz a
feladathoz, amit az önkormányzatnak amúgy is el kell végeztetnie.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Tájékoztatásképpen még elmondanám, hogy az önkormányzat már kifizetett 1.905 e Ft-ot, a
megalapozó- és örökségvédelmi tanulmány elkészítéséért, a felülvizsgálatot végző POLTRADE
BT-nek.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekem az lenne a javaslatom, hogy amit már kifizetett az önkormányzat az maradjon, esetleg
egészítsük ki, a maradék összeget pedig a kérelmezők között kell szétosztani. Ott legyen
figyelembe véve az is, hogy kinek mekkora a területe.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A testületnek kell döntést hoznia, az nem megoldás, hogy egymás között osszák szét a költségeket,
hiszen az önkormányzatnak kell a kérelmezőkkel településtervezési szerződést kötni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem nem lehet összehasonlítani pl. az 1. sorszám és a 11. sorszám alatt levő kérelmeket,
valószínűleg az egyik kevesebb a másik több munkával jár. Nagyon nagy különbségek vannak a
kérelmek között is.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Mi van akkor, ha a településtervezőktől kérünk javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan
osszuk szét a költségeket? Ők tudják, hogy melyik munkafolyamat mennyi munkával jár.
Szlávik Flórián képviselő:
Korábban is úgy volt, hogy a testület hozzájárult a módosításhoz, de teljes egészében a kérelmező
költségére.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Tételesen megvizsgálva én azt javasolom, hogy a 11. sorszám alatti kérelmező ne fizessen, mert
„csendes övezetté” nyilvánítást kér.
Mi az, hogy a 15. sorszám alatt nincs kérelem?
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Nem érkezett konkrét kérelem az önkormányzathoz.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezzel ne foglalkozzon az önkormányzat, vegyük ki a kérelmek közül.
Fodor Géza polgármester:
Akkor a 17. sorszámú kérelem legyen Nádasdi Mihályné kérelme a zöldövezetből való
átsorolásra.
Támogatja-e az önkormányzat ezt? A településtervezők vizsgálják meg és keressenek más
területet a zöldövezetbe való átsorolásra?
Gémes Ferenc képviselő:
Szerintem támogassuk, vagy vegye meg az önkormányzat ezt a területet.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a Képviselő-testület fogadja be Nádasdi Mihályné kérelmét és bízzuk meg a
településtervezőket, hogy vizsgálják felül ennek a területnek a zöldfelületi besorolásból való
kikerülését és amennyiben lehetséges, jelöljenek ki máshol zöldterületet.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Nádasdi János alpolgármester, személyes érintettség miatt, nem vesz részt a szavazásban.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással
(1 képviselő nem vett részt a szavazásban) az alábbi határozatot hozta:
87/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete befogadja Nádasdi Mihályné és Kalotainé
Antal Krisztina kérelmét, a Demjén 540 hrsz.-ú
ingatlan zöldterületi besorolás módosítását érintően.
A Képviselő-testület megbízza a település rendezési
tervének módosítását készítő POLTRADE Bt-t,
hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az
adott ingatlan a jelenlegi zöldterületi besorolásból a
TV1 besorolási övezetbe kerüljön és jelöljenek ki
máshol zöldterületet.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy az összesítő 11. és 17. pontjában szereplő kérelmezők rendezési terv
módosításának költségei az önkormányzatot terheljék.
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Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
88/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
település
rendezési
tervének
módosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy a
Szépasszonyvölgy utca lakóinak (összesítő 11. pont),
a Demjén 540 hrsz. zöldterületi átsorolás iránti
kérelem (összesítő 17. pont), továbbá, a vízügyi
területből való átsorolás iránti kérelem (összesítő 18.
pont)
esetében
az
önkormányzat
saját
költségvetéséből
biztosítja
felülvizsgálathoz
szükséges pénzügyi fedezetet.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy az összesítő 15. pontjában szereplő kérelmet az önkormányzat ne fogadja be,
kerüljön törlésre.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
89/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a
település
rendezési
tervének
módosításával kapcsolatban úgy határoz, hogy a
Demjén, 02/31-46, 02/15-29 és 02/9 hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó (összesítő 15. pont) iránti
kezdeményezést nem támogatja, azt kérelem
hiányában nem fogadja be.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy most már egyben, az elfogadott módosítások alapján, hozzunk döntést.
Tehát összefoglalva, a 17. és 18. ponttal kiegészített és a 15. pontot törölt összesítőt figyelembe
véve, a 11. és 17. pont kivételével, a költségek szétosztására vonatkozóan a településtervezőktől
kérjünk javaslatot úgy, hogy az önkormányzatot terhelné a már kifizetett összeg.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
90/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és a mellékelt összesítő
alapján, előzetesen jóváhagyja a település rendezési
tervének módosítására érkezett kérelmeket.
A Képviselő-testület felkéri a POLTRADE BT-t,
hogy
adjon
a
14
kérelmező
közötti
költségmegosztásra javaslatot, az összesítő 11., 17.
és 18. pontja kivételével.
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A Képviselő-testület a javaslatot követően állapítja
meg
a
kérelmezőket
terhelő
fizetési
kötelezettségeket.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Rácz József a korábban már kiemelt fejlesztési területté
nyilvánított ingatlanokat érintően, újabb kiegészítési kérelmet nyújtott be. A kérelem másolatát
kiadtuk a képviselőknek.
Ez nem kapcsolódik szorosan a rendezési terv módosításához, erre a településtervezők külön
árajánlatot adtak, ami teljes egészében a kérelmezőt terheli.
Szlávik Flórián képviselő:
A kérelmező hogy áll az adótartozásával?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a rendezési terv elfogadásakor kell rendezettnek lennie az
adótartozásnak.
Berecz Lászlóné képviselő:
Hol van ez az újabb terület?
Fodor Géza polgármester:
Az a terület, amit kivágott és újabb parkolót épített, a Tófürdő fölött és a Borház mellett, az ún.
gyermekvár feletti terület.
Ugyanolyan jellegű beruházást szeretne, mint a Vas-tanyánál.
Kérdezem, van-e még kérdés, vélemény?
Ha nincs, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek, ha el tudjátok fogadni.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
91/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, Rácz József Eger, Szvorényi u. 25. sz.
alatti
lakos
kezdeményezése
alapján,
a
60/2018.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
1. A Képviselő-testület befogadja, a kérelmező
településrendezési
eszközök
módosításának
kiegészítésére vonatkozó javaslatát, és a Demjén
0183/22 hrsz.-ú ingatlan h, l, és m alrészleteit,
továbbá a Demjén 0183/25 hrsz.-ú ingatlan k, l, m, n
és p alrészleteit is - a település további
idegenforgalmi fejlesztése érdekében - kiemelt
fejlesztési övezetté nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza
polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő
ingatlanok vonatkozásában is kérjen árajánlatot a
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településrendezési terv felülvizsgálatával megbízott
Poltrade Bt-től és terjessze a Képviselő-testület elé.
A 60/2018.(VIII.29.) számú képviselő-testületi
határozat egyéb vonatkozásában nem változik.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Sempergerné Lassú Erika az Együtt Demjénért Alapítvány elnöke:
Minden képviselőnek elküldtem a levelemet.
Még a Pénzügyi Bizottság ülése előtt beszéltünk arról, hogy nincsenek programok, addig 110 e Ftot kaptunk, már most megkaptuk a 2. felét is. Ez lenne a levél egyik része, a másik része, azzal én
nem akartam foglalkozni.
Ha a testületi ülésen elhangzik egy kijelentés, akkor úgy gondolom, hogy a testület előtt
hangozzék el az is, hogy ez nem valós állítás. Én nem 900 e Ft-tal vettem át az Alapítványt, hanem
pontosan a felével, 450 e Ft-tal. Én kaptam a polgármestertől egy válaszlevelet erre, és ebben
benne van, hogy támogatjátok a civil szervezeteket, amit én nem is vitatok.
Minket úgy érintett a polgármester kijelentése, mintha vitatná, hogy mi jól gazdálkodunk az
Alapítvány pénzével. Mióta én átvettem az Alapítványt, azóta 4 év eltelt, rengeteg programot
szerveztünk. Nekünk az önkormányzat támogatásán és az adó 1%-án kívül több támogatásunk
nincs.
Szerettem volna, ha a Kuratórium tagjait is meghívjátok az ülésre, mert ők is szerették volna
feltenni a kérdést, hogy van-e szükség a mi munkánkra. Én úgy gondolom, hogy mi az
önkormányzat munkáját segítjük, kifejezetten a demjénieknek szervezzük a munkát.
Fodor Géza polgármester:
Valóban írtam egy levelet az Alapítvány elnökének, felolvasom.
A „támogatni kell” kijelentésre válaszolva, kigyűjtettem a gazdálkodási előadóval, hogy a
Közösségi Ház működtetése mennyibe kerül az önkormányzatnak, 773.092 Ft az éves költsége. Ez
is nagy segítség a civil szervezeteknek. nagyon jól támogatja az önkormányzat a civil
szervezeteket.
Sempergerné Lassú Erika az Együtt Demjénért Alapítvány elnöke:
Nekem az egész levélből egy kijelentés hiányzik, az, hogy elnézést kérsz a kijelentésedért.
Nemcsak testületi ülésen, hanem az óvodában is azt mondtad, hogy 900 e Ft-tal adtad át az
Alapítványt, pedig ez nem valós.
Én többet nem fogok magyarázkodni, hogy hogyan gazdálkodok az Alapítvány pénzével.
Fodor Géza polgármester:
Azzal kezdtem a levelet, hogy sajnos tettem erre utalást, de rosszul emlékeztem.
Gémes Ferenc képviselő:
A Közösségi Házat több civil szervezet használja.
Mindkettőtöknek köszönetet kell mondani, mert mindkettőtök idejében az Alapítvány jól
működött.
Volt ez a félreértés köztetek, de nem szabad, polgármester úr, ilyen könnyen kijelenteni valamit.
Sempergerné Lassú Erika az Együtt Demjénért Alapítvány elnöke:
350 e Ft-ot kértünk év elején az önkormányzattól, 220 e Ft-ot már megkaptunk, még 130 e Ft-ra
lenne szükségünk.
Fodor Géza polgármester:
Nem csak ez a civil szervezet kért többlettámogatást.
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Kérdezem a testületet, hogy most döntsünk a további támogatásról?
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
92/2018.(X.24.)Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a mai ülésén dönt, az
Együtt Demjénért Alapítvány anyagi támogatásáról.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy további 130 e Ft-tal támogassuk az Együtt Demjénért Alapítványt, az
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
93/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Együtt Demjénért Alapítvány részére
további 130. 000 Ft támogatási összeg kifizetését
hagyja jóvá.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására és a támogatási összeg
átutalására
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2018. november 10.
A polgármester 15 perc szünetet rendelt el, majd az ülés 18 óra 55 perckor folytatódott.
Fodor Géza polgármester:
A szünetben volt idő átnézni a kiviteli szerződéstervezeteket.
Van- e kérdés ezzel kapcsolatban?
Berecz Lászlóné képviselő:
Az a kérdésem, hogy a műszaki ellenőr díja benne van ebben a 31 m Ft-ban?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nincs benne, mert ez egy kivitelezési szerződés.
Fodor Géza polgármester:
A műszaki ellenőr is 2 árajánlatot adott, a Dobó út út-és járda, Táncsics út járda ajánlata: 165.100
Ft, a Széchenyi úti járdára vonatkozó műszaki ellenőri ajánlat 152.400 Ft.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor ez a két kivitelezési szerződés összesen, 30. 400 e Ft valamint ehhez jön még a műszaki
ellenőrzés díja 317.500 Ft. Van erre fedezetünk?
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Fodor Géza polgármester:
Igen, van fedezet.
Nádasdi János alpolgármester:
Keveslem az 1 ezrelék késedelmi kötbért.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdésetek, javasolom, hogy fogadja el a testület a kivitelezési szerződéseket.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot
hozta:
94/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Thermál Építő Kft-vel
(Egerszalók) kötendő kivitelezési szerződéseket a
Demjén községi utak, járdák felújítása tárgyában,
26.010.333 Ft és 4.390.043 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
szerződések aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a műszaki ellenőri díját is fogadjuk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal,egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
95/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Kontroll- BuilderKft-vel
(Mezőkövesd) műszaki ellenőrzésre vonatkozó
vállalkozási szerződéseket152.400.- Ft és 165.100 Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződések aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Az lenne a megjegyzésem, hogy menet közben és többször is ellenőrizzen, ne úgy legyen, mint a
kerékpárút építésénél, és mi is vegyünk részt egy bejáráson.
Fodor Géza polgármester:
A Községháza épületében a villamos vezetékek cseréjére vonatkozóan sikerült beszereznem 2
árajánlatot, az egyik Szabó József (Verpelét) ajánlata 1.575.200 Ft +ÁFA valamint a Borosvill Kft
(Nagyvisnyó) ajánlata pedig 1.439.930.- Ft+ ÁFA.
Ezekben új rézvezetékek és LED-es lámpák szerepelnek.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Fontos ezt megcsináltatni? Ezzel az erővel építhetnénk egy új Hivatalt is. A rézvezetékek cseréje
szerintem nem kötelező.
Szlávik Flórián képviselő:
Az olcsóbb ajánlatot kell választani.
Fodor Géza polgármester:
Valóban nem kötelező, de ha már felújítás lesz, célszerű a vezetékeket is kicseréltetni.
Javasolom, hogy az olcsóbb ajánlatot adó Borosvill Kft. ajánlatát fogadjuk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
96/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Községháza épületének
villamos vezeték cseréjére a Borosvill Kft. által
benyújtott árajánlatot 1.439.930.- Ft +ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Kértem 2 árajánlatot a Községháza felújítás utáni festési munkálataira. Az egyik Szajcz Csaba
vállalkozó ajánlata, 1.174 e Ft, a másik pedig a FLASZTER CO Bt. (Eger) ajánlata 1.086.409 Ft
értékben.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha már kivesszük az ablakokat, akkor szalagfüggöny is kell, mert ezeket a függönyöket nem
teszitek fel.
Gémes Ferenc képviselő:
Ha már kívülről megcsináltatjuk az épületet, akkor belülről is hozzá kell nyúlni.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a FLASZTER CO Bt. (Eger) ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
97/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Községháza épületének festési
munkálataira a FLASZTER CO Bt (Eger) által
benyújtott árajánlatot 1.086.409 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
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Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
2018. december 31. napjáig meg kell csináltatnunk, az orvosi rendelő külső homlokzatának
szigetelését.
Úgy sikerült ajánlatot kapnom, hogy az egyik ajánlattevő úgy adott ajánlatot, hogy nemcsak az
orvosi rendelő szigetelése van benne, hanem a külső akadálymentesítése is.
Ebből az árajánlatból csak a homlokzat szigetelésére vonatkozó ajánlat 2.940.708 Ft, a másik
ajánlat pedig 1.872.234 Ft.
Szlávik Flórián képviselő:
Javasolom, hogy az olcsóbb ajánlatot fogadjuk el.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a Szivárvány Design Kft. által benyújtott, 1.872.234 Ft összegű árajánlatot
fogadjuk el.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,az alábbi
határozatot hozta:
98/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja az orvosi rendelő külső
homlokzati szigetelésére a Szivárvány Design Kft.
(Komlóska) által benyújtott árajánlatot 1.872. 234 Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez az épület ki lesz teljesen fényezve, de előtte van egy romos ingatlan, ami miatt a Községháza el
van dugva. Szó volt korábban arról is, hogy megvásároljuk ezt az ingatlant.
Tudjátok Ti, hogy az igazgatásba mi mennyi pénzt teszünk?
Még egy kérdés, a pályázatmenedzsment díja szerepel a pályázatban?
Kis Sándor címzetes főjegyző:
Igen, benne szerepel.
Berecz Lászlóné képviselő:
A Polgárőrségnek honnan van ennyi áramdíja és egyéb költsége?
Fodor Géza polgármester:
Ezek a térfigyelő kamerák energia fogyasztása és internet használat díja.
Berecz Lászlóné képviselő:
Néhány szót szólok, a pénzügyi ellenőrzésünk eredményeiről.
Igen soknak találom a sportöltöző fenntartási költségeit.
A kerékpárút pótmunkáit szerintem tovább kell számlázni a kivitelező felé.
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Több esetben a szállítási számlák mellől hiányoznak a szállítólevelek, így nem tűnik ki, hogy mit
szállít.
Szeretném, ha az Óvodafenntartó Társulás jegyzőkönyvei itt lennének Demjénben és nem
Kerecsenden.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Fent vannak az NJT-ben és a Berekerdő Óvoda honlapján is megtalálhatók a jegyzőkönyvek, és
minden tanácstagnak megküldjük őket.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az óvodai pályázatírás költségét a jegyző úr és az óvodavezető kapta, ebből minket terhelt 268 e
Ft, ez nekünk plusz költség, mert mi ezt kifizettük?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ez benne volt a pályázati támogatásban.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor az a kérdésem, hogy mi miért nem tudunk róla? Értem, hogy az Óvodafenntartó Társulás
Társulási Tanácsa fogadta ezt el, de nem kell a Demjéni Képviselő-testületet tájékoztatni?
Találtunk több olyan 100 e Ft alatti vásárlást, amiről a polgármester nem tájékoztat minket a
következő ülésen. Szeretném, ha ez a beszámolás megtörténne, mert sok olyan dolog van, amiről
nem tudunk.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Visszatérve a pályázatírási díjra, ott az lehetett, hogy megelőlegezte a két önkormányzat, de utána
a pályázati támogatásban ez elszámolásra került.
Fodor Géza polgármester:
Tényleg elfelejtkeztem ezekről.
Akkor mondanám, hogy vásároltam két hangfalat 42 e Ft értékben, ami hangosításra és
zenelejátszására is alkalmas.
Berecz Lászlóné képviselő:
Milyen célra vettük a tabletet? Kinek vettük?
Fodor Géza polgármester:
A területek beazonosítása céljából vettem, de sajnos külterületen nagy pontatlanságot mutat.
Szlávik Flórián képviselő:
A kerékpárúttal kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy le kell számlázni.
A száraz levél égetéssel kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy ne a játszótéren történjen,
hanem szállítsák el máshová.
Az óvoda testvér települési kapcsolatával összefüggésben mondanám, hogy a képviselők, nem
tudtak semmit arról, amit Deménden bejelentettél. Nagyon meglepődtem, nem vagyok ellene, de
ez nem polgármesteri hatáskör, mert anyagi vonzata is van.
Ez így nem illett, nekünk hamarabb tudni kellett volna róla.
Fodor Géza polgármester:
Az óvoda programjában benne van, hogy EU-s kapcsolatot vesz fel, ezt az óvodavezető említette
nekem, és én megemlítettem a deméndi polgármesternek és erre ő már be is jelentette, pedig ez
csak egy megkeresés volt a részünkről.
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Szlávik Flórián képviselő:
Személyesen engem sértett, amikor egy testületi ülésen úgy fogalmaztál polgármester úr, hogy
„még nem nőttünk fel ehhez a feladathoz”, E/1 személyben mondhattad volna, de ne többes
számban.
Ha Te nem tudtál ennyi idő alatt felnőni ehhez a feladathoz, az a Te problémád.
Ezt nem tudom elfogadni és vissza is utasítom.
Gémes Ferenc képviselő:
A Képviselő-testület tényleg nem nőtt fel, a testületnek mindig annyi dolga volt, az óvodával
kapcsolatban, hogy biztosítsa az anyagiakat.
Polgármester Úr! Nem akarlak bántani, nem akarok semmit az orrod alá dörgölni, de nagyon
sokszor meggondolatlanul, hamar mondasz ki dolgokat, és akinek úgy mondod, rosszul esik.
A másik dolog, amit nem fogsz szeretni, de akkor is elmondom, nagyon sok demjéni rendezvényre
nem mentél el, ahová el kellett volna menned, de legalább a megnyitón kötelességed lett volna
megjelenned.
Elmondtad, hogy próbáljunk már közösséget építeni, de Te magad sem építesz közösséget.
Tudom, hogy nagyon sok feladatod van, de egy polgármesternek nem munkaideje van, hanem
munkaköre.
Fodor Géza polgármester:
A demjéni lakodalmason valóban nem voltam ott, de előtte való este kértek fel, hogy nyissam meg
a rendezvényt, mos a káposztás napra nem is hívtak.
Gémes Ferenc képviselő:
Sok mindenen meg lehet sértődni, de amíg polgármester vagy, ott kell lenni minden egyes
rendezvényen.
Halottam, hogy készülsz az Idősek Napjára, erről nekünk is tudnunk kellene, nem? Mikor lesz?
Nehogy a plakátról tudjuk meg.
Szlávik Flórián képviselő:
Egyetértek Ferivel, nem kell ott lenned egész nap, de a megnyitón vagy valameddig ott kellene
lenned.
Fodor Géza polgármester:
November 9.-én lenne az idősek napja, Bodnár Attila és Pap Rita adott árajánlatot, 120 e Ft
összegben. Szeretném, ha az óvodások és a Demjéni Vagányok is egy kis programmal
készülnének.
Egy őzbak kilövését felajánlottam erre a napra.
Berecz Lászlóné képviselő:
Jó lett volna, ha korábban tudunk a dologról, meg kellett volna beszélni, hogy kit hívunk, lehet,
lett volna más javaslat is.
Gémes Ferenc képviselő:
Azt javasolom, hogy ne vadhús legyen az időseknek, nem mindenki szereti.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el Bodnár Attila és Pap Rita árajánlatát 120 e Ft összegben.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az
alábbi határozatot hozta:
99/2018.(X.24.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja Bodnár Attila és Pap Rita az
Idősek Napjára sláger és nóta műsorra benyújtott
árajánlatát 120. 000.- Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Vettetek egy mobiltelefont, kinek?
Fodor Géza polgármester:
Magamnak vettem, az előző tönkre ment.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezzel is az a bajom, hogy nem tudtunk róla.
Ha nincs több kérdés vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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