DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302
E-mail: onkormanyzat@demjen.hu
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 13. napján megtartott rendes ülésén

Határozat száma
6/2019.(II.13.)
7/2019.(II.13.)
8/2019.(II.13.)
9/2019.(II.13.)
10/2019.(II.13.)
11/2019.(II.13.)
12/2019.(II.13.)
13/2019.(II.13.)
14/2019.(II.13.)
15/2019.(II.13.)
16/2019.(II.13.)
17/2019.(II.13.)
18/2019.(II.13.)
19/2019.(II.13.)

Határozat tárgya
A 2019. évi költségvetési rendelet 10. § jóváhagyása
Terdik-féle ügyben 6 m Ft betervezése a költségvetésben
Széchenyi úti járda felújítására tervezői költségvetés kérése
Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása
2019. évi ülésterv elfogadása
Pataky Attila ajánlat elfogadása
Várhegyi Gábor ajánlat elfogadása
Polgármesteri Hivatal energetikai pályázatához kivitelező ajánlatának
elfogadása
Polgármesteri Hivatal energetikai pályázatához műszaki ellenőri
ajánlatának elfogadása
Világ Kincse Kft megbízási szerződésének elfogadása
(Hagyományok Háza pályázata lebonyolítására)
Világ Kincse Kft megbízási szerződésének elfogadása (kültéri fitnesz
eszközpark bővítésére pályázata lebonyolítására)
Magyar Gomba kertész Kft rendezési terv módosítására vonatkozó
kérelem elbírálása
Az 537 hrsz.-ú ingatlan kimérésére vonatkozó ajánlat elfogadása
valamint kibővített árajánlat kérése
Közbeszerzési szakértő ajánlatának elfogadása

Rendelet száma
1/2019.(II.18.)
2/2019.(II.18.)

Rendelet tárgya
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
a gyermekvédelem helyi rendszeréről

A jegyzőkönyv 12- 27. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. február 13. napján, a
Demjéni Művelődési Házban megtartott rendes ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal?
Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 5 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a Képviselő-testületi ülés napirendjét:
1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi üléstervére
Előadó: Fodor Géza polgármester
4. Javaslat a 2019. évi rendezvénytervre
Előadó: Fodor Géza polgármester
5. Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletalkotásra
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
6. Egyéb ügyek, indítványok
7. Fellebbezés elbírálása- Zárt ülés
1. napirendi pont
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő- testületet, hogy a múlt hét elején a Magyar Államkincstár
tartott helyszíni ellenőrzést a kerékpárút 2. ütemével kapcsolatban. Helyszíni bejárás is volt, az
iratanyagot átnézték és mindent rendben találtak.
Felvettem az erdészettel a kapcsolatot, a Kenderföldi úttal kapcsolatban. Postázásra került egy
levél, amiben tájékoztattam róla őket, hogy szeretnénk azt az utat helyre hozni, és a segítségüket
kértem abban, hogy sáros időben lehetőleg ne használják azt az utat, ha mégis muszáj, akkor pedig
a használat után tegyék rendbe maguk után.
A szociális tűzifa kiszállítása megtörtént, mivel még mindig nem jó a kistraktorunk, ezért
vállalkozó segítségét kértem.
Sikerült kivágatni a Bajzsy –Zs. és a Dózsa út találkozásánál a fákat.
Kétszer egyeztettem a Magyar Közúttal Heves Megyei igazgatójával, a kerékpárút 3. ütemével
kapcsolatosan, pozitívan állt a kérdéshez, a megvalósításhoz úgy járul hozzá, hogy a Széchenyi
úton, a túloldalon levő járdát felújítjuk.
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Felvettem a kapcsolatot a Lenkey János Általános Iskola igazgatójával, aki örvendetesnek tartotta,
hogy szeretnénk, ha ez az iskola lenne a kijelölt iskola a demjéni gyerekek esetében, ő javasolta,
hogy a tankerületi igazgatóval is egyeztessek, és kérjem a segítségét. Vele is egyeztettem,
elmondtam az álláspontunkat, ő pedig tájékoztatott, hogy sajnos nem támogatják ezt, mivel
nagyon ismert iskola és nehezen tudnak eleget tenni a megkereséseknek.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltuk az út –és járda felújítás idei tervét, a közbeszerzésre
kértünk és kaptunk árajánlatot, amiről majd a későbbiekben döntünk.
Ma pedig a Fal és Sziklamászó Szövetség képviselőjének mutattam meg a régi kőbányákat,hogy
via ferrataként lehetne- e ezeket hasznosítani a későbbiekben., tetszett neki, nem gondolta, hogy
ilyen vár itt rá, pozitívan állt hozzá, lát benne fantáziát. Javasolom, hogy készüljünk fel arra, hogy
pályázat útján vagy megfizethető áron vásároljuk meg ezt a területet.
Kérem, hogy fogadják el ezt a tájékoztatót.
Berecz Lászlóné képviselő:
Volt még itt több határozat is, pl. a decemberi ülésen. Az energetikai szerződés átdolgozása
megtörtént-e olyan módon, hogy a projektmenedzseri dolgokról lemondanak, és a
mozgáskorlátozotti WC beleszámítani ebbe. Milyen állapotban van ez a szerződés, alá van-e már
írva?
Fodor Géza polgármester:
Nincs aláírva, az egyebekben fogunk még beszélni az érkezett 3 árajánlatról. Lemondtunk a
projektmenedzseri költségekről, de ez nem fogja fedezni, a mozgáskorlátozotti WC kialakításának
költségeit.
Berecz Lászlóné képviselő:
Még egy kérdésem lenne, a futballpálya átminősítése megtörtént- e?
Fodor Géza polgármester:
Nem futballpálya, hanem Sportpálya lenne a minősítése, folyamatban van, januárban elküldtük a
megkeresést.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mi a helyzet a rezsicsökkentésben nem részesültek támogatásával?
Fodor Géza polgármester:
Felvettem a kapcsolatot az Egererdő Tűzifa Centrummal, tudomásom szerint 90 %-a, már el is
hozta a fát valamint 1 személynek igényelt szenet, a BEB Tüzéppel kötöttünk megállapodást.
Szlávik Flórián képviselő:
Mennyibe került a szociális tűzifa kiszállítása falun belül az önkormányzatnak?
Fodor Géza polgármester:
90 e Ft-ba.
Szlávik Flórián képviselő:
Csak megjegyzem, hogy az ingyenes tűzifa, Demjénnek 400 e Ft-ba került.
A Képviselő-testület az elhangzott tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
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2. napirendi pont
Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Úgy gondolom, hogy alaposan átbeszéltük Pénzügyi Bizottsági ülésen a költségvetést, amit ott
kértek, javasoltak, átvezetésre kerültek.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az óvoda költségvetésével kapcsolatosan szeretnék, részletesebb tájékoztatást kapni.
Sajnos nem mindenre tértünk ki a Pénzügyi Bizottsági ülésen, beszéljünk még róla.
Ilyen pl. tornaterem felújítása benne van, de úgy gondolom, hogy a belsőtől fontosabb lenne a
külső felújítás, és kimaradt a kapu elkészítése is.
Kimaradt a költségvetésből a Terdik féle üggyel kapcsolatos 6 m Ft, ezt valamilyen módon
szerepeltetni kellene a költségvetésben.
A Kenderföldi tartozások benne vannak- e?
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó:
Igen, benne van, a tartalékot emeltem meg vele.
Katona Krisztina tagóvodavezető:
A költségvetést egész évre készítettük, a székhelyóvodával. Minimális összeget terveztünk bele, és
bizonyos dolgokat kivettünk az óvoda költségvetéséből és áttettük az önkormányzat
költségvetésébe, figyelemmel arra, hogy az óvoda júliustól kiválik.
Berecz Lászlóné képviselő:
Jó lenne tudni a testületnek, hogy a kiválás után módosítanunk kell majd a költségvetést, de
mennyi pénzre lesz még szükségünk. Legyen tisztában vele mindenki, hogy az óvodához
szeptembertől még mennyi pénzt kell tenni.
Még egy dolog az óvodával kapcsolatban az óvoda udvar füvesítését minél előbb meg kell
csinálni, mert dagonyáznak a gyerekek a sárban.
Katona Krisztina tagóvodavezető:
A személyi juttatásokat a későbbiekben befolyásolja majd, hogy a másik óvónő visszatér-e az idén
a Gyes után, valamint az intézményvezetői pótlék várhatóan emelkedik.
Nem valószínű, hogy kell felvenni majd még egy óvodapedagógust, szeretném, ha, az, aki most az
ún. varázsjáték foglalkozást tartja, helyettesítő óvónőként kisegíteni bennünket, megbízási
szerződéssel, ha mi akadályoztatva vagyunk, be tudna állni a helyünkre, mivel képesített
óvodapedagógus. A 2 dajkát és a varázsjátékot is szeretném megtartani.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A Terdik féle 6 m Ft betervezése, vagy a tartalék terhére vagy az adóbevételek növelésével
lehetséges.
Berecz Lászlóné képviselő:
A tartalék terhére már vannak előirányzatok, arról nem lehet szó, hogy a bevételeket megnövelni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
De lehet, megemeljük ennyivel a bevételeket, az adóbevételeket, úgyis csak akkor derül ki, hogy
pontosan mennyi ez az összeg, ha jogerős ítéletünk lesz ebben az ügyben.
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Szlávik Flórián képviselő:
Pénzügyi Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a közművelődési munkát végző kolléga munkája
szét lesz osztva a köztisztviselők között, és ez nem jár plusz díjazással.
A polgármester gépkocsi használatával kapcsolatban kérdezném, hogy le van- e ez szabályozva.
Ha ilyen térítést kap, akkor hogyan használhatja az önkormányzat gépjárművét?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Pontatlan ez a megfogalmazás, nem gépkocsi átalányt kap, hanem az illetményének 15 %-ával
megegyező költségtérítést jogszabály alapján.
Fodor Géza polgármester:
Én nem magáncélra használom a kisbuszt, hanem anyagbeszerzésre. Nem várhatja el senki tőlem,
hogy a koszos anyagokat a saját autómba tegyem be.
Szlávik Flórián képviselő:
Én nem azt mondtam, hogy magán célra használtad. Tavaly ellenőrizte a Pénzügyi Bizottság a
menetleveket, és láttam, hogy pl. Megyeházán jártál vele, oda nem azzal kellett volna menned,
hanem a költségtérítés terhére.
Fodor Géza polgármester:
Soha nem mentem a kisbusszal egyedül, valamivel mindig összekapcsoltam, nem mindig
szabályosan vezetjük a menetleveket, de ezután jobban odafigyelünk rá.
Szlávik Flórián képviselő:
A költségvetési rendelet-tervezet 10. §- ával nem értek egyet, és nem azért, mert személyeskedni
akarok a polgármesterrel, úgy gondolom a testület mindig elérhető, a 100 e Ft megemelését nem
tartom jónak, szerintem maradjon a régi szabályozás.
Ha már itt tartunk, akkor azt javasolom, hogy a testület a hátralévő idejében döntsön mindenben a
szociális ügyek kivételével, a polgármesterre átruházott hatásköröket helyezzük vissza a
Képviselő-testület hatáskörébe. Az utóbbi időben több olyan intézkedés történt, ami a testület
hatásköre lett volna, nem vitatom, hogy kellett a polgármester intézkedése, de tartsuk be a
szabályokat. Erről döntsük később.
Fodor Géza polgármester:
Az a 100 e Ft már nagyon régen kerül megállapításra, akkor még többet ért, mint most. Én nem
ragaszkodom az emeléshez, csak célszerűbbnek tartottuk volna, így a testületnek gyakrabban kell
összeülni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Itt arról van szó, hogy mindenről szeretnénk tudni, itthon vagyunk, órákon belül össze lehet
minket hívni. Bármikor, bármit meg tudunk beszélni. Az átcsoportosítás eddig is benne volt, az
átcsoportosításról való tájékoztatás nagyon sokszor nem történt meg. Bő 6 hónap van még hátra,
úgy gondolom, hogy tudjon a testület akár 10 e Ft-ról is.
Nádasdi János alpolgármester:
A Széchenyi úti járda felújítás nincs benne a költségvetésben. Szeretném, ha az még az idei évben
meg lenne csinálva, ha kell, még kölcsönt is vehetünk fel, de meg kell csinálni.
Fodor Géza polgármester:
Azt BM pályázatból szeretnénk megvalósítani.
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Gémes Ferenc képviselő:
A Széchenyi úti járdát be kell az idén ütemezni, ha kell, nem szégyen hitelt sem felvenni. Nem
ragaszkodnék a térköves járdához, a bitumenes járda lényegesen olcsóbb.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Ha jól értem, alpolgármester úr, az a javaslatod, hogy a Széchenyi úti járda kerüljön be a
költségvetésbe, milyen összeggel és miből?
Nádasdi János alpolgármester:
Szerintem ez olyan 10 m Ft.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az a javaslatom, hogy nézzük meg, hogy mennyi járdaszakaszról van szó, mert csak utána tudunk
költséget hozzá rendelni. Ebben most nem tudunk megalapozott döntést hozni, kérjünk rá egy
tervezői költségbecslést és árajánlatot, utána térjünk vissza erre.
Berecz Lászlóné képviselő:
Először látni kellene a kerékpárút nyomvonalát és annak költségvetését is.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Szerencsésebbnek tartanám, ha 9. §-ban, a köztisztviselői illetményalap még 38.650 Ft maradna,
majd a pályázat elbírálása után módosul a költségvetési rendelet.
Abban kérnék szavazást, hogy a 10. §- sal kapcsolatban mi legyen? Többféle javaslat hangzott el
vele kapcsolatban.
Aki azzal ért egyet, hogy maradjon a korábbi szabályozás- mely szerint:
„Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a dologi előirányzatoknál, 100 000 forint erejéig
szükség esetén saját hatáskörében hajtson végre előirányzat átcsoportosítást.
Erről az átcsoportosításról a következő testületi ülésen tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.”az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:

6/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testület a
2019. évi költségvetési rendelet-tervezet 10.§-át az
alábbiak szerint fogadja el:
„Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a dologi
előirányzatoknál, 100 000 forint erejéig szükség
esetén saját hatáskörében hajtson végre előirányzat
átcsoportosítást.
Erről az átcsoportosításról a következő testületi ülésen
tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.
Felelős: K
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért azzal, hogy a Terdik- féle ügyben felajánlott 6 m Ft-ot, a tartalék terhére tervezzük
be a költségvetésbe, az kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen, szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
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7/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
a Terdik-féle peres ügyben felajánlott 6 m Ft-ot, a
2019. évi költségvetésében a tartalék terhére
betervezi.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Akkor, ha nincs más hozzászólás a költségvetéshez, javasolom, hogy fogadjuk el a rendeletet.
Kérem, aki egyet ért, a 2019. évi költségvetési rendelettel, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen, szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem képviselő társaimat, aki azzal egyet ért, hogy a kerékpárút tervezőivel felveszem a
kapcsolatot, és egy tervezői költségvetést készíttetünk velük, a Széchenyi úti járda felújításával
kapcsolatban és egy későbbi időpontban tárgyalunk majd róla.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen, szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
8/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
úgy határozott, egy tervezői költségvetést készíttet a
kerékpárút tervezőivel, a Széchenyi úti járda
felújítására vonatkozóan és annak megvalósításáról a
későbbiekben hoz döntést.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem képviselő társaimat, aki az átmeneti gazdálkodásról kiadott tájékoztatóval,
kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen, szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
9/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
alábbiak szerint fogadja el az átmeneti időszak (2019.
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január 1.-2019. február 12.) polgármester által
beterjesztett bevételeit és kiadásait:
adatok Ft-ban
Kiadások:
Személyi juttatások 2 688 460
Munkaadót
terhelő
járulékok
és
szociális
hozzájárulási adó 464 827
Dologi kiadások 6 750 276
Települési szociális támogatás 1 151 407
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
belülre 1 271 583
Beruházási kiadások1 397 000
Kiadások összesen: 13 723 553
Bevételek:
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 729 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről 2 102 200
Közhatalmi bevételek 21 208 871
Működési bevételek 212 502
Működési célra átvett pénzeszközök 484 300
Előző évi pénzmaradvány 61 600 776
Bevételek összesen: 86 338 159
Záró pénzkészlet 2019. 02.12-én 72 614 606
A jóváhagyott bevételi és kiadások előirányzatainak a
beépítését rendeli el a 2019. évi költségvetési
rendeletébe.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi üléstervére
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Mindenki írásban megkapta a tervezetet, van- e kérdés, vélemény?
Szlávik Flórián képviselő:
A szeptemberi ülés 2. napirendi pontját nem tudom értelmezni, elég lesz az 1. napirendi pont.
Nádasdi János alpolgármester:
Nem látom benne a kerékpárút építését.
Berecz Lászlóné képviselő:
Minden testületi ülésen beszéljünk már az aktuális és az előkészítendő feladatokról, vegyük be
napirendbe. Beruházási és pályázati ügyek, címmel.
Júliusban nincs ülés tervezve, szerinte, az óvoda költségvetéséről fő napirendi pontként
beszéljünk.
Én sem tartom jónak, hogy a szeptemberi ülésen a polgármester beszámol a testület munkájáról,
úgy gondolom, ő nekünk nem munkáltatónk. A Pénzügyi Bizottsági beszámolót nem tartom
reálisnak, de megcsinálhatjuk, ahhoz havonta pénzügyi ellenőrzést kell csinálni.
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Fodor Géza polgármester:
Akkor javasolom, az elhangzott módosításokkal, a szeptemberi 2. napirend törlésével, fogadjuk el.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen, szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
10/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
az alábbiak szerint fogadja el a Képviselő-testület
2019. évi üléstervét.
(Az ülésterv csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: folyamatos

4. napirendi pont
Javaslat a 2019. évi rendezvénytervre
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A Hegyeskő napi rendezvényünk 2019. augusztus 10. napján lenne, javasolom, hogy Pataky
Attilát hívjuk meg, ő egy 45 perces műsort 482 e Ft+ ÁFA összegért vállalna, útiköltséggel.
Kértem még árajánlatot Várhegyi Gábor, Gábrieltől, ő egy órás műsort egyedül, 100 e Ft, duettben
pedig 135 e Ft.
Gondoltam még a gyerekekre is, a hintásnak tavaly nagy forgalma volt, de beszéltem Balogh
Andrissal, akik a Lúdas Matyit játszották el.
Jó lenne még más jellegű program is.
A testvér településünkkel kapcsolatban is el kell gondolkozni, hogy mikor hívjuk őket.
Jövőre nekünk is élni kellene az EU-s pályázati lehetőséggel.
Berecz Lászlóné képviselő:
Tavaly is volt szó egy trambulinos csapatról, meg kellene kérdezni, hogy mennyiért jönnének el.
A testvér településünket mindenképpen meg kell hívni.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el Pataky Attila ajánlatát a Hegyeskő napra, aki egyet ért vele, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
11/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2019. augusztus 10. napján tartandó Hegyeskő napon
való fellépőként elfogadja Pataky Attila
előadóművész ajánlatát, 482 e Ft +ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, döntésének megfelelő
tartalmú szerződés aláírására.

Felelős: Fo
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
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Javasolom, hogy fogadjuk el Várhegyi Gábor ajánlatát is, aki egyet ért vele, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással, az
alábbi határozatot hozta:
12/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
2019. augusztus 10. napján tartandó Hegyeskő napon
való fellépőként elfogadja Várhegyi Gábor
előadóművész ajánlatát, 135 e Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, döntésének megfelelő
tartalmú szerződés aláírására.

Felelős: Fo
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Az a javaslatom, hogy a képviselők is tájékozódjanak még, a programokat illetően.
5. napirendi pont
Javaslat a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletalkotásra
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Egy nagyon régi, azóta már elavult szabályozást találtam ebben a témában, ami most egy
ellenőrzés kapcsán is időszerűvé vált. A mai jogszabályi környezetnek és a kialakult gyakorlatnak
megfelelően készítettem el a rendelet- tervezetet.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért, a kiadott rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)

6. napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
21

Megérkeztek az árajánlatok a Polgármesteri Hivatal energetikai és akadálymentesített rámpával
kapcsolatos pályázatban.
Ismertetem őket:
1. UNIVERSÁL BAU Kft ajánlata: 11.102.910 Ft
2. ÖKOGÁZ Projekt Kft. ajánlata: 10.951.646 Ft
3. SKC Energy & Environment Kft ajánlata pedig:10.332.250 Ft.
Ezek mind bruttó árak.
Berecz Lászlóné képviselő:
Én úgy tudom, hogy 10 m Ft körül van az építésre szánt összeg, én a legolcsóbb ajánlat
elfogadását javasolom.
Fodor Géza polgármester:
Én is javaslom a legalacsonyabb ajánlattevő ajánlatának az elfogadását.
Aki egyetért ezzel, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
13/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása és akadálymentes rámpa kialakítása
tárgyában beérkezett árajánlatokat és SKC Energy &
Environment Kft (Budapest, Rozália utca 11. 1031)
ajánlatát fogadja el bruttó 10.332.250 Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert döntésének megfelelő
tartalmú vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Kértem árajánlatot műszaki ellenőrzésre is. Két ajánlat érkezett: a TBK Építő Kft (Nyíregyháza)
ajánlata: 122.800+ ÁFA, a másik a Holdüveg Kft (Budapest) ajánlata pedig 89.370+ ÁFA.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez a költség benne szerepel a pályázatban?
Fodor Géza polgármester:
Igen.
Itt is a kevesebb ajánlatot fogadjuk el, aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
14/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal energetikai
felújítása és akadálymentes rámpa kialakítása
tárgyában beérkezett műszaki ellenőrzésre vonatkozó
árajánlatokat és Holdüveg Kft (Budapest, Bartók B. út
159. 1224) ajánlatát fogadja el 89.370 + ÁFA
összegben.
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Felhatalmazza a polgármestert döntésének megfelelő
tartalmú vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Berecz Lászlóné képviselő:
Mi a helyzet a WC-vel? Arról volt szó, hogy valamilyen szinten beépítik a költségekbe, de itt most
ilyenről szó sincs.
Fodor Géza polgármester:
Nem fér bele a WC a költségekbe, hanem ami megmaradt abból a rámpa össze lesz kötve a
Hivatal az Orvosi Rendelő között, amit saját forrásból kellett volna megcsinálnunk.
Az akadálymentes WC-re van tavalyi árajánlatunk, de nem döntöttünk benne.
Az egyik ajánlat a Thermál Építő Kft ajánlata bruttó 1.413.540 Ft. A másik ajánlattevő az SKC
volt.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez nagyon sok, miért kell mozgáskorlátozotti WC-t kialakítani? Csak dobálózunk a pénzekkel.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nem előírás, de a XXI. században, már ha WC-t újítunk fel, akkor célszerű mozgáskorlátozotti
WC-t kialakítani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem ne külön céggel csináltassuk, egyeztessünk még velük.
Fodor Géza polgármester:
Akkor erre egy későbbi időpontban térjünk vissza, addig pedig egyeztetek a kivitelező céggel.
A testületi ülés előtt kiosztottam 2 db megbízási szerződést, az egyik a Hagyományok Háza
kialakításával kapcsolatos, a másik a kültéri fitnesz eszközpark bővítésével kapcsolatos pályázat
lebonyolítása. A Világ Kincse Kft (Eger, Rózsa K. út 13.) 5 % díjért vállalja ezeket, nem jár
többlet költséggel, a pályázatban szerepelnek.
Ha nincs kérdés, javaslom, hogy fogadjuk el ezeket a megbízási szerződéseket.
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
15/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Világ Kincse Kft-vel (Eger, Rózsa K.
út 13.)kötendő megbízási szerződést, a Hagyományok
Háza épület kialakításával kapcsolatos pályázat
lebonyolítására vonatkozóan és azt, az abban foglalt
tartalommal elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Aki egyetért a másik megbízási szerződéssel is, az kézfelnyújtással jelezze.
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Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
16/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Világ Kincse Kft-vel (Eger, Rózsa K.
út 13.)kötendő megbízási szerződést, a kültéri fitnesz
eszközök
bővítésére
vonatkozó
pályázat
lebonyolítására és azt, az abban foglalt tartalommal
elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Szintén az ülés előtt került kiosztásra a Magyar Gomba Kertész Kft kérelme, a 173/7, 0173/9,
0173/10 és a 0170/26 hrsz.-ú területekre vonatkozóan kéri a rendezési terv módosítását, úgy, hogy
az a jelenlegi állapotnak feleljen meg. Jelenleg is vannak ott gombaházak, azokat szeretné
felújítani, nem kér több beépítési %-ot.
Berecz Lászlóné képviselő:
Új gombaházak építése is szerepel a kérelmében, a másik az, hogy ez plusz költséget jelent
nekünk? Ha igen, akkor az, teljesen az ő költsége, ne is kezeljük a többivel együtt. A
költségfelosztás sem jó akkor.
Szlávik Flórián képviselő:
Ez a kérelem, és ami ezután jön, nem aktuális, lezártuk már októberben a kérelmeket. Én nem
javasolom semmiképpen.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekem az a véleményem, hogy az adófizetési morálja ennek a cégnek kifogásolni valót hagy
maga után. Nem mondom, hogy ne adjuk meg neki, de valami feltételhez kössük.
Nádasdi János alpolgármester:
Szerintem február 28-ig fizessen be minden fennálló adótartozást, addig nincs miről beszélni.
Ha kifizeti, utána beszélhetünk róla.
Szlávik Flórián képviselő:
Én ezt tudom támogatni.
Fodor Géza polgármester:
Akkor aki, ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
17/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Magyar Gomba Kertész Kft (Demjén)
rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmét és az
alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület felhívja a cég képviselőinek a
figyelmét, hogy 2019. február 28. napjáig rendezze
Demjén Község Önkormányzati Adóhatósága felé a
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fennálló adótartozásokat, azt követően a Képviselőtestület újra tárgyalja kérelmét.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Hasonló kéréssel fordulok a Képviselő-testülethez, mint a Demjén 02/15 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosai nevében, hogy a rendezési terv módosításába vonja bele ezt a területet is, hogy 02/5
területet lehessen ezzel bővíteni. Gyógyszállót szeretnének oda építeni, pályázat útján szeretnék
megvalósítani. Egyeztettem a település tervezőkkel is, nem igényel olyan jellegű plusz munkát,
elméletileg lehet, az a kérdés, hogy hozzájárul-e a Képviselő-testület. Azért szeretnék összevonni,
hogy a beépítési százalék kedvezőbb legyen.
Berecz Lászlóné képviselő:
Aggályos számomra, hogyha Nektek ezt megadjuk, akkor adjuk meg mindenkinek. Nem Veled
van a bajom, de akkor vegyünk be a rendezési tervmódosításba mindent.
Szlávik Flórián képviselő:
Vegye meg a befektető azt a területet, utána jöjjön be az önkormányzathoz és mondja el, hogy mit
akar itt, ez a rendje ennek.
Fodor Géza polgármester:
Akkor kérdezem képviselő társaimat, hogy támogatják-e a kérésünket?
Aki egyet ért ezzel, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, 2 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem született a tárgyban
döntés. Fodor Géza polgármester nem vett részt a szavazásban.
Fodor Géza polgármester:
A Kenderföldi út kimérésére kértem be árajánlatokat, az egyik 180 e Ft, a másik Kugler András
ajánlata 171 e Ft, és Keresztesi Ferenc földmérő ajánlata a legkedvezőbb, 146 e Ft összegben
adott.
Szlávik Flórián képviselő:
Arrafelé több önkormányzati út is van, mi a véleményetek, nem kellene a többit is kiméretni? Az
önkormányzatnak vannak kötelezettségei a karbantartásával kapcsolatosan, mert csak úgy
várhatjuk el a telek tulajdonosoktól a karbantartást.
Berecz Lászlóné képviselő:
Kiméretés nélkül nem tudjuk karbantartani?
Fodor Géza polgármester:
Nem mert, nem tudjuk, hol van, nem tudjuk beazonosítani.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor pedig ki kell méretni.
Gémes Ferenc képviselő:
Ha elkezdtük, akkor mindet ki kell méretni és úgy kell kitűzetni, hogy ne tapossák le.
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Fodor Géza polgármester:
Az a javaslatom, hogy most fogadjuk el a legkedvezőbb ajánlatot és kérjünk árajánlatot, a
Kenderföldön levő minden önkormányzati tulajdonú ingatlan kimérésére.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
18/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kenderföldön található 537 hrsz.-ú
önkormányzati út kimérésére érkezett ajánlatokat és
Keresztesi Ferenc földmérő ajánlatát fogadja el, bruttó
146 e Ft összegben.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
az út kimérésére vonatkozó vállalkozási szerződést
aláírja, valamint kérjen a nyertes földmérőtől egy
kibővített árajánlatot, mely az összes, a Kenderföldön
található
önkormányzati
ingatlan
kimérésére
vonatkozik, és azt terjessze a testület elé.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadottaknak megfelelően, Jászberényi Tamás
ev. közbeszerzési ajánlatát fogadjuk el, az út és járdafelújításokra vonatkozóan, mely bruttó 750 e
Ft.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
19/2019.(II.13.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta az út-és járda felújításra vonatkozó
közbeszerzési ajánlatokat és Jászberényi Tamás ev.
ajánlatát fogadja el, bruttó 750 e Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a döntésének
megfelelő tartalmú szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Szlávik Flórián képviselő:
Az átruházott hatáskörök visszavételéről még nem döntöttünk, arról volt szó, hogy itt visszatérünk
rá.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az átruházott hatáskörökről a szervezeti és működési szabályzatban rendelkezett a testület. Azt
javasolom, hogy a következő ülésre nézzünk utána és akkor tárgyalja a testület.
Szlávik Flórián képviselő:
Rendben van, a másik, amiben nem döntöttünk, a dr. Várhelyi Tamás ajánlata a Stratégiai Terv
elkészítésére vonatkozóan.
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Fodor Géza polgármester:
Kérem a testület, hogy mérlegelje azt, hogy milyen előnyökkel járna ez. Jó lenne, ha kész terveink
lennének, akkor, amikor megjelennek a pályázati kiírások.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem mondom, hogy ez nem lenne jó dolog, de halasztanunk kellene még ezt, mert úgy
betábláztuk magunkat.
Szlávik Flórián képviselő:
Egyet értek a képviselő asszonnyal.
Fodor Géza polgármester:
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 1 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással,
döntést nem hozott.
Szlávik Flórián képviselő:
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Táncsics úton, egy lakóingatlanban, illegális szemétlerakás
folyik, amit sürgősen meg kellene szüntetni, mert egy gyógyhelyhez ez méltatlan.
Bejelentem, hogy április 1. napjától nem fizetek, sőt be sem szedem az idegenforgalmi adót, ha
ebben nem történik semmi előrelépés.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Megnézzük az aljegyző asszonnyal, hogy mit tehetünk ebben az ügyben.
Ha nincs több kérdés vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom.

K.m.f.
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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