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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. november 20. napján megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén

Határozat száma
104/2018.(XI.20.)
105/2018.(XI.20.)
106/2018.(XI.20.)

Rendelet száma
12/2018.(XI.21.)

Határozat tárgya
A szociális tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezet módosító
indítványainak elfogadása
Lakossági fórummal összekötött közmeghallgatás időpontjának
meghatározása
Demjén község kilépése a Kerecsend- Demjén Óvodafenntartó
Társulásból
Rendelet tárgya
a szociális tűzifa juttatásról

Napirendi pontok:

1. Demjén község településfejlesztési koncepció tárgyalása
Előadó: Poltrade BT településtervezői
2. A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
3. A TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00008 azonosító számú, „Demjén település kerékpáros barát
fejlesztése” elnevezésű pályázat tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester

A jegyzőkönyv 189- 201. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2018. november 20. napján, a
Demjéni Művelődési Háztanácskozó termében megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a
Képviselő-testület határozatképes. Külön köszöntöm a POLTRADE BT képviseletében Mohácsi
Katalin és Tölgyesi Diána településtervezőket.
Amikor a múltkor találkoztunk, feltették nekem a kérdést, hogy hogyan gondolja a Képviselőtestület a településfejlesztési koncepciót. Megkértem őket, hogy jöjjenek már el ide és segítsenek
nekünk ebben a kérdésben.
Szlávik Flórián képviselő:
Elnézést kérek, de nem szavaztattad meg a napirendi pontokat, de nekünk még lett volna napirendi
kiegészítés.
Fodor Géza polgármester:
Valóban így van. Megkérdezem, hogy megkaptátok-e a képviselő-testületi ülés meghívóját, a
napirendi ponttal egyet tudtok-e érteni?
Nádasdi János alpolgármester:
Szeretném, ha a napirendi pontok közé felvennénk az óvoda ügyét is.
Szlávik Flórián képviselő:
Én meg azt szeretném, ha utolsó napirendi pontként beszélnénk a 2019. évi útfelújításokról. Ha
most nem beszélünk róla, akkor megint úgy járunk, mint most, hogy az év végére marad a
kivitelezés.
Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom, hogy az ülés napirendjét az elhangzott kiegészítésekkel, az óvoda és a 2019. évi
útfelújítások tárgyalásával kiegészítve fogadjuk el.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyetértett,4 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.
1.
Napirendi pont:
Demjén község településfejlesztési koncepció tárgyalása
Előadó: Poltrade BT településtervezői
Fodor Géza polgármester:
Akkor megkérem a POLTRADE BT képviselőit, hogy ismertessék a mondanivalójukat.
Tölgyesi Diána településtervező:
Kapcsolódik a településrendezési terv módosításához, de van egy munkarész, amihez környezeti
értékelés szükséges, amiről külön jogszabály rendelkezik. Ezt a módosítást még az idén le kell
futtatni, ez egy zöldmezős beruházás, ami előtt az előzetes környezeti értékelést el kell végezni,
amire egy külön tájépítészi iroda lenne jogosult. A kérdésem, hogy a Képviselő-testület
hozzájárulna-e ehhez?
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Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ez a Pagony Tájépítészeti Kft lenne, aki ezt elvégzi?
Ők is benyújtottak egy árajánlatot, amit a Képviselő-testület már tárgyalt és jóváhagyott. A velük
kötött szerződés ugyan még nem került aláírásra, de folyamatban van, és amit az önkormányzat a
beruházóval kötött szerződést, az pedig már tartalmazza ezen feladatok ellátását. Tehát az
önkormányzat ebben a kiemelt fejlesztési beruházásban 3 ajánlatot bírált és fogadott el, a
POLTRADE BT-vel, a Pagony Kft-vel és Bernáth Mihály főépítésszel. A beruházó
önkormányzattal kötött szerződése mindhárom ajánlatot tartalmazza, 2.309 e Ft összegben.
Tölgyesi Diána településtervező:
Nagyszerű, akkor ezzel rendben vagyunk, így már teljes körű. Akkor ők és mi is készítjük a
terveket erre a fejlesztésre vonatkozóan. Köszönjük a tájékoztatást.
Fodor Géza polgármester:
Szeretném kérni az Önök véleményét a koncepcióval kapcsolatosan, hiszen Önök a szakemberek.
Tölgyesi Diána településtervező:
A településfejlesztési koncepciónak jogszabályban foglalt, kötött tartalma van, és mi ennek
megfelelően fogjuk kidolgozni. Mi annyit szeretnénk előzetesen, hogy kapjunk egy kis inspirációt,
hogy milyen irányba induljunk el. Jó lenne egy jelmondat, egy szlogen, amiből kiindul a
koncepció, hogy Demjén mi szeretne lenni a közeljövőben, egy barokkos körmondat kellene, és
ezt le kellene bontani átfogó célokra, hogy ez hogyan valósul meg.
Jó lenne egy településtérkép, hogy az egyes fejlesztési területekkel mit szeretnénk elérni.
Mohácsi Katalin településtervező:
Olyan elképzelésekre lenne szükségünk, ami a későbbiekben esetleg egy-egy pályázat alapját
képezhetik.
Tölgyesi Diána településtervező:
Ilyen koncepció megfogalmazása során azt szoktuk javasolni, hogy legyünk bátrak, de legyünk
elrugaszkodottak. Írjunk bele mindent, ami később, jó lehet. Egymást kiegészítő irányokat kellene
meghatározni. Az lenne a jó, ha megbeszélnénk, hogy milyennek képzelik Demjént 15 év múlva?
Mohácsi Katalin településtervező:
Beszélgettünk már róla, hogy pl. a lakópark fejlesztés magával hozhatja a lakosságszám növelését,
az pedig az óvoda bővítését. De azt is lehet, hogy ne ez legyen, hanem a szálláshelyek számának
növelését jelentse. Tehát népességszám növelésre vagy a turizmus fejlesztésére törekedjünk?
Tölgyesi Diána településtervező:
Vagy pl. milyen munkahely teremtő beruházásokat engedünk be a településre?
Fodor Géza polgármester:
Gondolkoztam azon a bizonyos barokk körmondaton: „Demjén, ahol szem előtt tartják a régi
tradíciókat, és figyelnek az új értékekre”
Tölgyesi Diána településtervező:
Ez jó, de áruljon kicsit többet.
Mohácsi Katalin településtervező:
Ebben benne van az építészeti örökség megtartása, de az új építések illeszkedjenek ehhez

191

Szlávik Flórián képviselő:
Az Ófaluval már sok mindent nem tudunk kezdeni, mert adottak az épületek, de a jövőre
vonatkozó ún. fékeket be kell építeni a koncepcióba.
A falu közepén több olyan épület épült, pl. 2 m magas betonkerítés, vagy vele szemben egy 2 m
magas épület, amit gondolom üdülőnek akarnak, olyan épület, hogy az utcára nem is néz ablak. Ez
teljesen nonszensz.
Tölgyesi Diána településtervező:
Készült a településre egy arculati kézikönyv és településképi rendelet.Jó lenne, ha ezeket az ott
megfogalmazott „ajánlásokat” figyelembe vennék. Végső esetben szankcionálni is lehet.
Abban kellene gondolkodni, hogy Demjén településnek a gazdasági-társadalmi változásai milyen
irányba menjenek.
Berecz Lászlóné képviselő:
Én úgy gondolom, hogy a Település Arculati Kézikönyvben foglalt ajánlásokat mi nem fogjuk
betartatni. Ez egy kis létszámú falu, mindenki ismer mindenkit, mi nem akarunk senkinek
úgymond, nem tetsző dolgot, betartatni.
Én a koncepcióval kapcsolatban amellett maradnék, hogy a település fejlődjön. Én azt szeretném,
ha az állandó lakosok száma emelkedne, ami maga után hozná pl. az óvoda bővítését. Az üdülő
rész úgyis fejlődik, mert a beruházók oda teszik bele a pénzüket.Kitalálhatunk mi bármit, itt úgyis
minden a vállalkozásokon múlik.
Tölgyesi Diána településtervező:
Ez így van, de hogy kit engedünk ide megtelepülni, az már a településen múlik.
Nádasdi János alpolgármester:
Már most sincs szinte semmibe beleszólásunk.A beruházó a lakóparkban máris elkezdte a
munkákat. Úgy emlékszem, hogy úgy döntöttünk, hogy először rendezik az adótartozásukat s
utána építhetnek. Így sajnos nincs ráhatásunk az építkezésekre.
Tölgyesi Diána településtervező:
Sajnos azzal nem tudunk mit kezdeni, ha valaki nem tartja be az eljárási szabályokat.A mi
felelősségünk a rendezési tervvel kapcsolatos.
Jó lenne Demjén településnek egy saját turisztikai arculati tervet kidolgoztatni, mert olyan léptékű
itt a turizmus fejlődése. A mai világban márkák működnek, Demjénnek is kellene egy márkanév
amivel „eladhatóbb” lenne a település. Sok fürdő van az országban, legyen a demjéni fürdő
valamiért egyedi.
A koncepcióban településrészeket kell meghatároznunk, hogy pl. hol legyen turizmus, hol legyen
lakópark, hol legyen, kereskedelmi terület stb. Hol akarunk faluközpontot? Maradjon a
mezőgazdasági terület?
Berecz Lászlóné képviselő:
Jó lenne egy mini kereskedelmi központ valahol, nagyon nagy szükség lenne rá.
Fodor Géza polgármester:
Nem látjuk, hogy mi lesz 10- 15 év múlva. Ha megnézzük a fürdőhellyel rendelkező településeket,
akkor láthatjuk, hogy mivé lettek, valószínűleg ez a fejlődés vár Demjénre is.
Szlávik Flórián képviselő:
Nincsenek pl. elegendő számban parkolók, megveszik az önkormányzat elől magánszemélyek az
ingatlanokat pl. szemben a Községházával. Jó lenne a faluközpontban levő épületekre biztosítani
az elővásárlási jogot.
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Nádasdi János alpolgármester:
A faluközpont a Kossuth tér környékén jó lenne.
Fodor Géza polgármester:
Egy olyan település képet kell megalkotnunk, ahová szívesen telepszik le az ember.
Tölgyesi Diána településtervező:
A Laskó patak völgyét is lehetne élhetőbbé, vonzóbbá tenni. Átgondolni, hogy mi hiányzik innen
és erre építeni.
Gémes Ferenc képviselő 16 óra 50 perckor megérkezett az ülésre.
Szlávik Flórián képviselő:
A Közösségi Ház környékén el tudnék képzelni egy szolgáltatóházat, szinte mindenért Egerbe
megyünk. Nincs trafik, nincs fodrász, stb.
Tölgyesi Diána településtervező:
Nem muszáj, hogy önkormányzati tulajdonú terület legyen, jelöljünk ki ezek megvalósítására
alkalmas területet.
Fodor Géza polgármester:
De ilyen szolgáltatóház építésére alkalmas területe van az önkormányzatnak a Felsőréten.
Sok-sok ötlet elhangzott most, de mi nagyon földhöz ragadtak vagyunk még.
Nádasdi János alpolgármester:
Lehetne egy ilyen szlogen pl. Demjén a családok és a fürdők faluja.
Tölgyesi Diána településtervező:
Szerintem jól megbeszéltük a dolgokat, amit előzetesen lehet, és adott mindenki számára a házi
feladat a tovább gondolkodásra.
Szlávik Flórián képviselő:
Jelenleg túlkínálat van a településen a szálláshelyekből. Jó lenne arra ösztönözni a szálláshelyeket,
hogy ne csak a pénzt vegyenek ki a településből, hanem vegyenek részt is annak az életében.
Tölgyesi Diána településtervező:
Célszerű lenne megfogalmazni, hogy a Demjénben működő, a turizmusban részt vevő szolgáltatók
működjenek együtt és egymás kiegészítő szolgáltatásaival erősítsék egymást.
Köszönjük a hasznos észrevételeket.
Fodor Géza polgármester:
Mi is köszönjük a javaslatokat.
Mohácsi Katalin és Tölgyesi Diána településtervezők elhagyták az üléstermet.
2.Napirendi pont:
A szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendelet tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Az eddigi gyakorlattól eltérő, új rendelet alkotására teszek javaslatot. A korábbi években
szempontrendszer alapján került elbírálásra a szociális tűzifa, én egy teljesen más módszert
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javasolnék a Képviselő-testületnek. A családban az egy főre jutó jövedelem alapján javasolom a
jogosultsági határt. Természetesen figyelembe véve azokat a rászorultakat, akik a pályázatban
szerepelnek, ők előnyt élveznének.
A javaslat szerint a Képviselő-testület dönt minden egyes kérelemről. A jövedelemhatárok a
Képviselő-testület döntése szerint szabadon módosíthatók.
Fodor Géza polgármester:
Kértem árajánlatot a szállítással kapcsolatban, nem helyből történne a szállítás, hanem Mónosbél
környékéről. 4.000 Ft/m3 lenne a szállítási ajánlat.
Szlávik Flórián képviselő:
Ez kb. még 255 e Ft lenne az önkormányzatnak, valamint a faszállítás helybeli költsége.
Ezeket a szociális tűzifákat le kellett volna kötni, hogy ne vidékről hozzuk a fát. Ezt tavasszal is
mondtam.
Berecz Lászlóné képviselő:
A jövedelemigazolásban szereplő adatok ellenőrizhetetlenek számomra. Azt is kifogásolom, hogy
aki közmunkán van, annak csak 22.800. –Ft-ot lehet jövedelemként beszámítani.
Javaslom, hogy minden esetben környezettanulmány során győződjünk meg arról, hogy az illető
itt lakik és tűzifával fűt.
Azt is javasolom, hogy aki kérte a tűzifát, az önkormányzat oda szállítsa ki, ahová igényelte és ne
lehessen máshová vinni, csak a kérelmező lakcímére.
Szlávik Flórián képviselő:
Én azt mondom, hogy itt Demjénben nincs igazán rászoruló. Azt mondják az emberek, hogy ezt a
Kormány adja, és nem veszik figyelembe, hogy mibe kerül ez még az önkormányzatnak, a
szállítás, a kiszállítás költsége, az emberek munkája, és azaz ideg, amikor őrlődünk a szétosztáson,
szinte egymásnak esve. Nem ér ennyit az egész.
Nádasdi János alpolgármester:
Javasolom, hogy az egy főre jutó jövedelem 80.000, egyedül élő esetén pedig 90.000 Ft legyen.
Berecz Lászlóné képviselő:
A kérelembe is foglaljuk bele, hogy mennyi a jövedelemhatár, azért, hogy már be se adják a
kérelmet, ha több az egy főre jutó jövedelem.
Fodor Géza polgármester:
Akkor, ha jól értem, összességében az elhangzott módosításokkal elfogadható a rendelet tervezet?
Kérem az aljegyző asszonyt, hogy foglalja össze az elhangzott módosításokat.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Tehát a következő módosítások hangzottak el:
1. Minden kérelmezőnél végezzünk környezettanulmányt, amely során győződjünk meg
arról, hogy van olyan tüzelőberendezése, ami alkalmas a fatüzelésre,
2. Az önkormányzat csak a kérelmező lakcímére szállíthatja ki a fát, máshová nem,
3. Minden esetben kérjünk jövedelemigazolást,
4. A kérelembe is tegyük bele a jövedelemhatárt,
5. És a jövedelemhatár.
Fodor Géza polgármester:
Mennyi legyen akkor a jövedelemhatár?
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Nádasdi János alpolgármester:
Akkor legyen 75.000 és 90.000 Ft.
Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el ezeket a kiegészítéseket és tegyük
bele a rendelet-tervezetbe.
Tehát aki egyetért az alábbi határozati javaslattal, kézfelnyújtással szavazzon:
Határozati javaslat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa juttatás
szabályiról készült rendelet-tervezetet és az alábbi módosításokat rendeli el beépíteni a rendelettervezetbe:
1. Szociális tűzifa támogatásban részesíthető:
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 75. 000 Ft-ot,
egyedül élő esetén pedig, a 90.000 Ft-ot.
2. A Képviselő-testület minden kérelmező esetén környezettanulmány készítése során
ellenőrzi a vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétét.
3. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik a kérelmező lakóhelyére
4. A kérelem mellé csatolni szükséges a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének
igazolására szolgáló dokumentumokat.
5. A kérelem nyomtatvány tartalmazza a jogosultsági jövedelemhatárokat.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület4igen szavazattal1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
104/2018.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a szociális tűzifa juttatás
szabályairól készült rendelet-tervezetet és az alábbi
módosításokat rendeli el beépíteni a rendelettervezetbe:
1. Szociális tűzifa támogatásban részesíthető:
akinek a háztartásában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a 75. 000 Ft-ot, egyedül
élő esetén pedig, a 90.000 Ft-ot.
2. A Képviselő-testület minden kérelmező esetén
környezettanulmány készítése során ellenőrzi a
vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezés meglétét.
3. A tűzifa kiszállításáról az önkormányzat
gondoskodik a kérelmező lakóhelyére
4. A kérelem mellé csatolni szükséges a kérelem
benyújtását
megelőző
hónap
jövedelmének
igazolására szolgáló dokumentumokat.
5. A kérelem nyomtatvány tartalmazza a
jogosultsági jövedelemhatárokat.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a kiadott rendelet-tervezet,
kerüljönelfogadásra, kérem, kézfelnyújtással jelezze.

az

elhangzott

módosítással

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal,1 tartózkodás mellett, az alábbi
rendeletet alkotta:
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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifajuttatásról
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
3. Napirendi pont:
A TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00008 azonosító számú, „Demjén település kerékpáros
barát fejlesztése” elnevezésű pályázat tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A legutóbbi rendkívüli ülésen foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Akkor úgy döntöttünk, hogy
vegyem fel a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, hogy a pluszforrást, ami szükségeltetne a
belterületen való kerékpárút megépítéséhez tudja-e biztosítani a kormányzat. Azt a tájékoztatást
kaptam, hogy az összes pénz ki van osztva és nem tudnak plusz forrást hozzárendelni ehhez.
Az előző ülésen elhangzott egy olyan is, hogy ne foglalkozzunk a belső kerékpárúttal, hanem
induljunk meg külterületen, és idebent semmi ne történjen, hanem az egy másik pályázat
keretében valósuljon meg, addig építsük meg, amíg a pénzügyi fedezet azt biztosítja. Kérdezem a
véleményeteket ezzel kapcsolatban.
Szlávik Flórián képviselő:
Voltunk lent hárman képviselők, és megnéztük a Széchenyi út 60. számtól a helyszínt. A
focipályától lefelé 100 %, hogy elférne a kerékpárút, oszlop áthelyezés nélkül, a Homonnai
bácsiéktól lefelé szintén elférne.
Voltunk énekelni Hajdúszoboszlón, és a Hotel Délibáb előtt, belterületen egybe van építve a
járdával. Tehát létezik olyan, amit a tervező is mondott, hogy lehet eltérő tervet készíttetni. Nem
értjük, hogy a falu egyik részén miért lehet, itt meg miért nem. Mérőszalaggal is lemértük, a trafó
állomást sem kell arrébb venni.
Fodor Géza polgármester:
A tervező azt mondta, hogy a jelenlegi pályázati kiírás nem teszi lehetővé, és azt is elmondta,
hogy lehetséges az, hogy a szabványtól eltérést kérjünk.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az a baj, hogy mi azt híreszteltük, hogy Demjénben folytatódik a kerékpárút, de ebből Demjénben
1 m sem fog épülni. És ezért fel vannak háborodva az emberek, és én így nem fogom felvállalni.
Nádasdi János alpolgármester:
Annyit építsünk meg, amit ebből a pénzből meg lehet valósítani.
Szlávik Flórián képviselő:
Tudnak erről az emberek, és azt mondják, hogy ezt a felfestést ne szavazzátok meg.
Engem is meggyőztek arról, hogyha falun kívül kezdjük meg,nagyobb esélyünk lesz arra, hogy a
falun belüli szakaszra még pályázhassunk. A pénzt nem szabad elengednünk, de a felfestés ellen
vagyok.
Fodor Géza polgármester:
Azt mondta a tervező, hogy jelen pályázat keretében, nincs lehetőség másra átcsoportosítani. Nem
szabadna valóban ezt a pénzt elszalasztani. Jobb lett volna, ha a belterületen tudunk kiépített
kerékpárutat építeni, de ha nem lehet, akkor a külső szakaszt kell elkezdenünk, és akkor nagyobb
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eséllyel pályázhatunk a belső szakasz olyan megvalósítására, ahogyan mi szeretnénk, hogy a két
végpontot összeköthessük.
Nádasdi János alpolgármester:
Nem értem, hogy miért nem lehet ebben a pályázatban, mi van abban a pályázatban? Mutassák
meg a pályázatot, amit megnyertünk, hogy mit lehet belőle megépíteni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha ezt a pályázatot mi így elfogadjuk, akkor Demjén többet ilyen jogcímen nem fog nyerni
pályázatot. Akkor ne Demjén címszó alatt fusson ez a pályázat.
Szlávik Flórián képviselő:
Akkor sem értem, hogy a falu egyik részén ez megfelelt, itt meg nem, ott már nem ez a rendelet
van?
Fodor Géza polgármester:
Ez szakmai kérdés, nem vagyok én sem kerékpárút tervező. Két variáció van: vagy azt mondjuk,
hogy akkor településen kívül építsék, meg Kerecsend irányába a kerékpárutat vagy azt mondjuk,
hogy köszönjük, de nem kérjük a pályázatot. Én még mindig a kisebb rosszt szeretném választani.
Nádasdi János alpolgármester:
Én azt kérem, hogy az a pályázat, amit megnyertünk, kerüljön ide elénk, hogy mi is van abban a
pályázatban. Nekünk is kellene látni, nem?
Fodor Géza polgármester:
Többször elhangzott, hogy a lakosság is foglalkozik ezzel a pályázattal. Hívjuk össze a lakossági
fórumot és kérdezzük meg, hogy ők hogy gondolják, és annak megfelelően döntsünk.
Gémes Ferenc képviselő:
Mindnyájan tudjuk, hogy mi lesz a lakosság véleménye erről, az lesz a kérés, hogy a faluban
csináljuk meg a kiépített kerékpárutat. Mindig azt hangoztattuk, hogy ne felfestett kerékpárút
legyen, akkor kérdezem, hogy kinek a megbízásából csinálták ezeket a terveket? Járjunk utána,
hogy miért nem lehet?
Szlávik Flórián képviselő:
Nem vagyok ellene a lakosság véleménye kikérésének, de ha engem már megválasztottak, és
annyira kézen fekvő ez a kérdés, amiben döntenünk kell, hogy mi a falu érdeke, és ebben nem
tudunk dönteni, akkor ez a Képviselő-testület nem alkalmas a település vezetésére. Ezt el kell
dönteni és vállalni, ha rosszul döntünk.
Fodor Géza polgármester:
Jelöljetek meg egy időpontot a lakossági fórumra, jó lenne december elején valamikor. Kérem az
aljegyző asszonyt, hogy nézze meg, a támogatási szerződéshez kapcsolódóan milyen határidők
vannak.
Szlávik Flórián képviselő:
Javasolja, hogy minden képviselő részére kerüljön kiküldésre a kerékpárút 3. szakasz építésének
támogatási szerződése és minden melléklete a holnapi nap folyamán.
Nádasdi János alpolgármester:
Javasolja, hogy a közmeghallgatás december 7.-én legyen, összekötve egy kerékpárúttal
kapcsolatos lakossági fórummal.
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Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom, hogy ezt a napirendi pontot úgy zárjuk le, hogy a Képviselő-testület 2018.
december 7.-én lakossági fórumot és közmeghallgatást tart.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
105/2018.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a kerékpárút 3. szakasz
megépítése ügyében közmeghallgatással egybekötött
lakossági fórumot tart.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2018.december 7.
4. Napirendi pont:
A Dongókert Tagóvoda társulási kérdésének tárgyalása
Szlávik Flórián képviselő:
Az óvoda társulásának a témáját vetettük fel. Tájékoztatlak Benneteket, hogy Berecz Lászlóné
képviselő- és Dányiné Szórád Ibolya aljegyző asszonnyal, mi ellátogattunk Egerszólátra
tájékozódni, hogy hogyan működik ott az óvoda, már Társuláson kívül.
Mi ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egyáltalán nem kerültek hátrányosabb helyzetbe anyagilag
sem, és teljesen függetlenül dolgoznak. Az állami támogatás és a létszám sem úgy van, ahogyan
nekünk azt felfestették.
Berecz Lászlóné képviselő:
Annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy nem hogy nem hátrányos, hanem még előnyük is
származik belőle, mert az állami támogatáson felül ők még arra fordítottak, hogy a dolgozóknak
adtak belőle karácsonyi juttatást.
Nem előírás az, hogy 3 óvodapedagógus kell, ők is 2 óvónővel és 2 dajkával oldják meg a
feladatot, nem kell 3. óvodapedagógus, ők is így működnek.
A másik, ami nekem tetszett, hogy az állami támogatást nem létszámarányosan kapjuk, a 2
óvodapedagógust és az 1 dajkát akkor is támogatják, függetlenül a gyermeklétszámtól. Annyi a
feltétel, hogy min. 13 gyermek legyen 1 csoportban.
A polgármester úr azt is elmondta, hogy ők miért váltak le a társulástól.Az elszámolásokkal
nagyon nem voltak tisztában, és mint utólag kiderült, igazuk is volt, megelégedve sem voltak, szó
szerint ezt mondták: „közös lónak túros a háta”. És ami igazán meglepő volt, hogy Egerszalók is
ment velük, és kivált a társulásból, pedig egy 40 m Ft-os pályázat volt folyamatban.
Én úgy gondolom, hogy egy átszervezéssel, mi is meg tudnánk oldani, de még ha átszervezésen
nem is gondolkozunk, több pénzt semmi esetre kell beletennünk.
Én úgy gondolom, hogy a függetlenségünk ettől sokkal többet ér. Én úgy gondolom, hogy ezt
mindenképpen meg kellene lépnünk.
Fodor Géza polgármester:
A legjobb tudomásom szerint ott van egy részmunkaidős dolgozó, mindenki egerszóláti lakóhelyű,
az óvodavezető a polgármester úr felesége, és a részmunkaidőst is meg tudták oldani helyből.

198

Berecz Lászlóné képviselő:
Én ezzel nem is vitatkozom, csak annyit mondok, hogy nem kell egy 3. részmunkaidős óvónő. A
helyettesítést meg kell oldani, de úgy is meg lehet oldani, hogy nem veszel fel egy 8 órást, 3.
óvónőt.
És még annyit mondanék, hogy az óvodavezető utódja várhatóan a kerecsendi polgármester éppen
aktuális barátnője lesz.
És ne nézzük ezeket az érdekeket, mi Demjén érdekeit nézzük.
Szlávik Flórián képviselő:
Még annyit szeretnék ehhez hozzá tenni, hogy én úgy veszem észre, hogy mióta az előző
óvodavezető nyugdíjba ment, nem kapja meg az önállóságot a demjéni óvoda. Lehet, hogy rosszul
látom, de én így látom. Nem tanulunk a hibákból, mindig Demjén húzta a rövidebbet, próbáljuk az
önállóságot a törvény adta kereteken belül.
Kezdjük el az óvoda önállóságával, de nézzük meg, hogy Demjénnek nem biztos, hogy előnyös,
egy olyan településsel közös hivatalt alkotni, mint Kerecsend.
Sok településsel határos Demjén, nézzünk meg más települést is, mert itt jelenlegnem egyelőek a
feltételek.
A tagóvoda nem élvez semmi önállóságot az én véleményem szerint.
Fodor Géza polgármester:
Nem akarok senkit megbántani, összehasonlítjuk a régi meg a jelenlegi óvodavezetőt, két
különböző beállítottságú emberről beszélünk.
Nádasdi János alpolgármester:
Nem az emberekkel van itt a baj. Szerintem a tagóvoda vezető jól végzi a munkáját, de ha arról
van szó, jobb, ha különválunk és az óvoda közvetlenül hozzánk tartozik. Ne ők mondják meg,
hogy mit csinálunk itt az óvodában.
Szlávik Flórián képviselő:
Még egyet szeretnék mondani, a társulás teljesen kihátrált akkor is, amikor el kellett döntenünk,
hogy vállaljuk a 2. dajka költségeit.
Olyat is hallottam, hogy ez inkább Kerecsendnek hátrányos, mert nekik akkor 2 létszámmal
kevesebb lenne. Én nem akarom, hogy nekik hátrányos legyen, én csak a függetlenséget akarom.
Gémes Ferenc képviselő:
Nekem annyi véleményem van, hogyha meg akarunk valamit tárgyalni és nincs benne a
napirendben, akkor azt szóvá tesszük. Most meg nem számít.
Fodor Géza polgármester:
Nem így van képviselő társam, később jöttél az ülésre és nem tudod, hogy az ülés elején
beletetették ezt a témát a napirendi pontok közé.
Kérdezem képviselő-társaimat, hogy akkor az elhangzottak alapján szavazzunk?
Akkor kérem, hogy aki azzal egyet ért azzal, hogy Demjén Önkormányzata kiváljon a KerecsendDemjén Óvodafenntartó Társulásból, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
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106/2018.(XI.20.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Kerecsend- Demjén
Óvodafenntartó Társulásból Demjén község kiválik.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy nekünk ezt hivatalból be kell nekik jelenteni december 31.-ig.
Gondolom utána még lesz társulási ülés.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ha jól emlékszem a Társulási Megállapodás szerint, július 1. napjával lehet kilépni a Társulásból,
amire a döntést előtte legalább 6 hónappal meg kell hozni. A döntést december 31.-ig közölni kell
a Társulás tagjaival.
Jövőre még a nemzeti köznevelési törvény szerinti véleményeztetéseket végig kell majd vinni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Azt kérem, hogy a szülőket is megfelelően tájékoztassuk, és ne riogassuk őket, mint ami eddig
történt.
A másik az, hogy lesz még egy költségvetés tárgyalása, szeretném, hogy mielőtt elfogadná a
társulás a költségvetést, a Demjéni Képviselő-testület elé kerüljön be a részletes óvodai
költségvetés.
Sajnos eddig nem láttuk sem ezeket, sem a jegyzőkönyveket. Én szeretném, ha ez az utolsó
mindenképpen így lenne.

5.Napirendi pont:
A 2019. évi útfelújítások tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Elhangzott egy olyan, hogy tárgyaljuk meg a 2019. évben fejleszteni kívánt utakat, hogy ne
járjunk úgy, mint az idén.
Tervben volt a Táncsics úton az út és járda, a Bajcsy úton az út és járda.
Nádasdi János alpolgármester:
A Széchenyi úti járda
Berecz Lászlóné képviselő:
De ezekre adtunk be pályázatot, arról van valami döntés?
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Egyelőre még nem kaptunk semmilyen értesítést. Tudomásom szerint ezen pályázat keretében már
volt olyan önkormányzat, aki kapott pályázati támogatást, de Demjén esetében még az írja ki a
pályázati felület, hogy elbírálás alatt. Az is lehet, mint ami tavaly is volt, hogy utólag részesült
ebből a pályázati alapból az önkormányzat.
Fodor Géza polgármester:
Az országgyűlési képviselő úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy 2019. évben Demjén település
várhatóan kapni fog út-és járda felújításra pénzt.
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Szlávik Flórián képviselő:
A kerékpárutas pályázattól függően, kezdenünk kell majd valamit a Széchenyi út alsó
járdaszakaszával is.
Szerintem nem tehetjük teljesen pályázat függővé ezeknek az utaknak a felújítását. Ezeket akkor is
meg kell csinálni, ha önerőből kell megvalósítani. Úgy gondolom, hogy a költségvetésben
biztosított az az összeg, amiből ezeket meg tudjuk valósítani.
Jobb lenne ezeket a munkálatokat nem késő őszre hagyni, hanem hamarabb kivitelezni.
Fodor Géza polgármester:
A Széchenyi úton a pálya mellett teljesen fel kell újítani a járdát és ott, ahol kívánja a javítás.
Szlávik Flórián képviselő:
Szerintem nem kijavítani kell, hanem felújítani teljesen.
Fodor Géza polgármester:
A Szegfű út felújítása is felmerült 2017. évben, javasolom, tegyük bele a tervbe.
Berecz Lászlóné képviselő:
A Dózsa Gy. út második szakaszának a felújításával mit tudunk tenni?
Fodor Géza polgármester:
Írtam egy levelet a képviselő úrnak és kértem a segítségét abban, hogy nagyon sok olyan
belterületi ingatlan van a településen, ahol nincs semmilyen közmű, és jó lenne, ha ilyen pályázati
lehetőségek is lennének.
Akkor ezekre az utakra és járdákra vonatkozóan kérek ajánlatokat.
Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a mai részvételt.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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