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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. március 27. napján megtartott rendes ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

28/2019.(III.27.) A Demjén településen működő civil szervezetek 2018. évi 

tevékenységéről készült beszámolók elfogadása 

29/2019.(III.27.) A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi 

tevékenységéről készült beszámoló elfogadása 

30/2019.(III.27.) A 2019. évi helyi adó ellenőrzési terv elfogadása 

31/2019.(III.27.) Demjén Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat 

elfogadása 

32/2019.(III.27.) Demjén Község Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési Terv 

elfogadása 

33/2019.(III.27.) Műszaki ellenőr megbízása a Demjén Táncsics és Bajcsy Zs. út és 

járda felújításhoz 

34/2019.(III.27.) Ajánlattételre való felkérés,- valamint felhívás elfogadása a Demjén 

Táncsics és Bajcsy Zs. út és járda felújításhoz 

35/2019.(III.27.) Közbeszerzési Bíráló Bizottság megválasztása 

36/2019.(III.27.) A közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi rend megállapítása 

37/2019.(III.27.) A Széchenyi úti járdafelújításhoz árajánlat kérése 

38/2019.(III.27.) Szálláshelyek hirdetése  

39/2019.(III.27.) Deméndi Falunapon való részvétel tárgyában hozott döntés 

40/2019.(III.27.) A kenderföldi önkormányzati ingatlanok kiméretése tárgyában adott 

árajánlat elfogadása 

41/2019.(III.27.) „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok 

és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramra 

pályázat benyújtása 

42/2019.(III.27.) Nebusz Miklós és Hotyánszki Lili kérelmének elfogadása 

43/2019.(III.27.) LED-es lámpa ajándékba adása 

44/2019.(III.27.) 2019. évi közfoglalkoztatási programokhoz a saját forrás biztosítása 

 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

3/2019.(III.28.) a civil szervezetek támogatásának a rendjéről 

4/2019.(III.28.) az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

A jegyzőkönyv 41-63. számozott oldalt tartalmaz.  

mailto:onkormanyzat@demjen.hu
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. március 27. napján, a 

Demjéni Művelődési Házban(3395 Demjén, Petőfi út 27.) megtartottrendes ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. Köszöntöm továbbá a civil szervezetek vezetőit. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes. 

Javasolom, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Szeretnék egy módosítást kérni. Javasolom, hogy az 1. és 7. napirendi pontot cseréljük meg, mert 

úgy gondolom, hogy a 2. napirendi ponthoz a 7. napirend szorosan hozzá tartozik. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a napirendi pontok cseréjével és el tudja –e így 

fogadni a javasolt napirendi pontokat? 

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./ Javaslat önkormányzati rendeletalkotásra a civil szervezetek támogatásának rendjéről  

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

2./ A Demjénben működő civil szervezetek beszámolója a 2018. évben végzett munkájukról és a 

2019. évi terveikről 

Előadók: a civil szervezetek vezetői 

 

3./ Tájékoztató a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről 

Előadó: Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

4./ Javaslat a 2019. évi helyi adó ellenőrzési tervre 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

5./Demjén Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat és a 2019. évi közbeszerzési terv 

tárgyalása 

„Demjén Község Önkormányzata – útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyalása és a 

kapcsolódó döntések meghozatala 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

6./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

7./ Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

8./ Egyéb ügyek, indítványok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 
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9./ Települési támogatás elbírálása- Zárt ülés 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

 

1. napirendi pont 

Javaslat önkormányzati rendeletalkotásra a civil szervezetek támogatásának rendjéről 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Felkérem, az aljegyző asszonyt ismertesse a javaslatot. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Tisztelt Megjelentek! 

Az önkormányzati rendelet alkotásra a belső ellenőrzés által tett megállapítások alapján kerülne 

sor. 

Az írásos előterjesztésben részletesen leírtam, hogy melyek voltak ezek a szempontok. Egy 

teljesen új rendelet váltaná fel az előzőt, vagyis a még jelenleg hatályos rendeletet. A tervezetben 

részletesen kidolgozásra kerültek a pályázati eljárás valamint a támogatás felhasználásának, a 

nyilvánosság, a pénzügyi elszámolás és a támogatási szerződés szabályai. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én annyit még mondanék, mert az írásos előterjesztés csak a képviselők előtt van, hogy innentől 

pályázni kell a támogatásra. 

Szeretném, hogy az elfogadott rendeletet annak mellékleteivel minden civil szervezet kapja meg. 

És mivel az idén nagyon szoros a határidő, időben kapják meg. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mint ahogyan az aljegyző asszony is elmondta, a rendeletmódosítást nem mi találtuk ki, hanem a 

belső ellenőrzés javasolta, hogy szabályosan tudjunk működni. 

Elhangzott, hogy elég feszített a határidő, de úgy gondolom, egyik civil szervezetnek sincs a 

közeljövőben olyan programja. Nem kell megijedni a pályázati rendszertől, továbbra is szeretnénk 

a civil szervezeteket támogatni. 

 

Takács Miklósné az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője:  

Csak bejegyzett civil szervezet pályázhat? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Nem, a rendelettervezet pontosan tartalmazza, az 1.§ (2) b) pontja szerint, a jogi személyiséggel 

nem rendelkező civil társaság pl. a nyugdíjasklub vagy a férfikórus is pályázhat. Erre külön 

figyeltem a rendelettervezet összeállítása során, mert tudom, hogy több ilyen civil szervezet is van 

a településen. 

 

Sempergerné Lassú Erika az Együtt Demjénért Alapítvány kuratóriumi elnöke: 

Nekünk lesz április 6.-án rendezvényünk, a Demjéni II. Zsibogó, de ez nem befolyásolja. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van- e még kérdése valakinek? 

Amennyiben nincs, javasolom a rendelet elfogadását. 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Demjén Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

3/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

a civil szervezetek támogatásának a rendjéről 
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

2. napirendi pont: 

A Demjénben működő civil szervezetek beszámolója a 2018. évben végzett munkájukról és a 

2019. évi terveikről 

Előadók: a civil szervezetek vezetői 

(Az előterjesztések csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Minden képviselő írásban megkapta a civil szervezetek tavalyi beszámolóját és az idei terveit. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítése? 

 

Szűcs László a Demjéni Futballklub vezetője: 

TAO pályázaton elindítanánk egy pályázatot egy új öltöző építésére. Ehhez kérném a Képviselő-

testület engedélyét. 

Kellene egy megállapodás az önkormányzattal, hogy erre a területre építhessünk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A későbbiekben fogunk még erről beszélni, kérem a testületet majd, hogy határozzunk meg 

feltételeket a megállapodáshoz. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ez milyen támogatottságú pályázat? 

 

Szűcs László a Demjéni Futballklub vezetője: 

30 %- os önerő szükséges hozzá. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ez majd érinteni fogja az önkormányzatot is. 

Úgy látom, hogy a tavalyi évről van egy kis maradványotok, azt el kellett volna költeni. 

 

Szűcs László a Demjéni Futballklub vezetője: 

Igen, valóban el lehetett volna költeni. Egyrészt nem is állt módunkban, mert a 2. részletet később 

kaptuk meg, másrészt mi egész évre tervezünk és már januártól voltak kiadásaink. Ezekre a 

költségekre lett ez meghagyva, úgymond spórolás jelleggel. 

 

Takács Miklósné az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője:  

Én csak annyit szeretnék mondani, hogy 25 éves lesz az idén a nyugdíjas klub és szeretnénk ezt 

egy kicsit kibővítetten megünnepelni. 
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Sempergerné Lassú Erika az Együtt Demjénért Alapítvány kuratóriumi elnöke: 

Én meg az idei tervekkel kapcsolatban mondanám, hogy a Demjéni Öregesték című 

rendezvénysorozatunk a MOL által meghirdetett pályázaton 1. körben nyert, a 2. körhöz 

szeretnénk az önkormányzattól is támogatást kérni. A MOL benzinkútjain lehet ránk szavazni, 

valamint kaptunk reklámanyagokat, amiket fel lehetne tenni az önkormányzat honlapjára. 

Szeretnénk meglátogatni a demjéni nyugdíjasokat, ahol elbeszélgetnénk velük a régi időkről, a 

hagyományainkról és ezt meg akarjuk örökíteni, amihez szükséges videó és diktafon is többek 

között. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nekem lenne még kérdésem, a DETTUBE vezetőjéhez. Mit jelent a vezetőségváltás és mennyi az 

egyesület tagsága jelenleg? 

 

Török Ferenc a Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és Borbarát Egyesület vezetője: 

A mostani tagságunk 25 fős. A vezetőség (az elnök, az alelnök és a titkár) várhatóan lemond és 

vagy újjáalakul az egyesület, vagy rosszabb esetben megszűnik. 

Keressük a lehetőségeket, hogy ki tudná átvenni a helyünket. 

Ez a tavaszi időszakban tisztázódni fog, valószínűleg támogatást nem fog kérni az egyesület. 

 

Takács Miklósné az Őszirózsa Nyugdíjasklub vezetője:  

Szerintem már össze kellene hívni a taggyűlést és ott kellene lerendezni először a tavalyi évet és a 

záró pénzkészletet, és utána tovább lépni. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Amiért én tartózkodtam, az az volt, hogy mi nem is vagyunk civil szervezet. Meg kell még 

beszélni a tagokkal.Mi énekelni álltunk össze. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nagyon jó néven veszem a polgárőrségtől, hogy tervezik az illegális hulladék lerakók 

felszámolását, mert erre itt nagyon nagy szükség van. 

 

Halmi István Demjéni Polgárőr Egyesület elnöke: 

A polgárőrségnek csak jelzéstételi lehetősége van, hatósági jogköre nincs, a jelzést pedig minden 

esetben továbbítottuk eddig is és ezután is. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megköszönöm minden civil szervezetnek a Demjénben végzett tavalyi munkáját és remélem, 

hogy az idei évben is aktívan mozognak majd. 

Szeretném, hogyha pezsgő civil szervezeti élet lenne a településen, mert ez a település jövőjét is 

előrevetíti. Ott lehet jól élni, ahol jó közösségek dolgoznak. 

 

Ha nincs több kérdés, vélemény, javasolom, fogadjuk el a civil szervezetek beszámolóit. 

Aki egyetért a beszámolókkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 

28/2019.(III. 20.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Demjénben működő civil 

szervezetek 2018.évi tevékenységéről készült 

beszámolókat és jóváhagyta azokat. 
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3. napirendi pont: 

Tájékoztató a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről 

Előadó: Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

 

Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Mi is beadtuk írásban a beszámolót. Annyiban szeretném kiegészíteni, hogy volt nekünk tavaly a 

Pepita tábor, amit az idén is szeretnénk csinálni. Annak keretén belül csináltunk egy fővárosi 

látogatást, megnéztük az állatkertet és a cirkuszt. Nagy élmény volt a felnőtteknek és a 

gyerekeknek is, mert a roma nemzetiségűek mindenhol megtalálhatók voltak. Remélem, hogy a 

gyerekeket ösztönzi majd a tanulásra. 

2019-ben nyílt egy lehetőség, amit a jegyző úrral egyeztettem. Nyílt egy olyan lehetőség, hogy 

munkahely teremtő, és megtartó támogatásként, tanfolyamon való részvételt támogathattunk. 2 fő 

roma kisebbséghez tartozó személyt támogathattunk a nehézgépkezelői tanfolyamon való 

elindulásban. 

Lehet, hogy etikátlan egy kicsit, de nem tudunk úgy szavazni, hogy valamilyen szinten ne legyen 

etikátlan. Olyan kevesen vagyunk, hogy mindenki rokona valakinek, ez elkerülhetetlen. Ezt a 

következő évre is tervezzük, fogjuk támogatni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megragadta a figyelmemet, a Hegyeskő napi 140 e Ft. Mi lenne ez? 

 

Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Ennyi volt a Hegyeskő napi költségünk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tudomásom szerint, mi a Hegyeskő tallérok árát visszaadjuk, kb. 300 Ft-ot tartottunk vissza 

tallérokként, amiért evőeszközöket, műanyag tányért, és kenyeret biztosítottunk. 

 

Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Nekünk semmit nem biztosítottatok, meg lehet nézni, mi mindent magunknak vettünk meg. 

Vettünk sátrat, sörpadokat, nekünk ezt nem biztosította az önkormányzat. Mi minden 

rendezvényen a vendégeinknek és a helyi cigányságnak térítésmentesen biztosítunk mindent. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Elnök úr említette, valóban egyeztettünk, az egyeztetésünk során én azt tanácsoltam az elnök 

úrnak, hogy ezt a programot ne valósítsák meg, mert etikátlan. 

 

Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Valóban így volt, lehet, hogy itt etikátlan a döntésünk, de olyan kevesen vagyunk, de itt nem lehet 

másként dönteni. A jogalkotó lehet, hogy nem gondolt erre, hogy ilyen szűk közösség lesz. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van-e még kérdés? 

Ha nincs, javasolom, hogy fogadjuk el a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

beszámolóját. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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29/2019.(III. 20.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és az abban foglalt tartalommal 

elfogadta a Demjéni Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót. 

 

 

4. napirendi pont: 

Javaslat a 2019. évi helyi adó ellenőrzési tervre 
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Az előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!) 

 

A civil szervezetek vezetői elhagyják az üléstermet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mindenki írásban megkapta a javaslatot. Van-e kérdés? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az lenne a kérdésem, hogy a helyi iparűzési adónál megtörténik-e bevallások ellenőrzése? 

Gondolom nem. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Igen, csak ennyi sajnos. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az idegenforgalmi adónál, lett-e olyan felszólítva, aki korábban nem fizetett? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Igen, a tavalyi évben 2 ilyen szálláshely szolgáltató került felszólításra, aki azóta rendszeresen 

fizeti az idegenforgalmi adót. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés, javasolom, hogy a 2019. évi adóellenőrzési tervet fogadjuk el. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

30/2019.(III. 27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete Demjén község önkormányzati 

adóhatóságának 2019. évi helyi adó ellenőrzési tervét 

megtárgyalta, és úgy határozott, hogy azt az 

abbanfoglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: Folyamatos és 2019. december 31. 

(Az ellenőrzési terv csatolva jegyzőkönyvhöz!) 
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5. napirendi pont: 

Demjén Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat és a 2019. évi közbeszerzési terv 

tárgyalása 

„Demjén Község Önkormányzata – útfelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyalása és a 

kapcsolódó döntések meghozatala 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Legjobb tudomásom szerint minden képviselő írásban megkapta az anyagot. Van-e kérdése 

valakinek? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én egy kicsit belemennék ebbe. Részletesen átolvastam, és az a kérdésem, hogy a Bíráló Bizottság 

tagjai, mint az aljegyző asszony, aki a jogi szakértelmet képviseli, a műszaki ellenőrnek találtam 

költségvonzatát is, bruttó 570 e Ft, a pénzügyi szakértelmet pedig a gazdálkodási előadó képviseli, 

hogy ők kapnak-e pluszjuttatást ezért? És ki az a FöldesinéTöpper Ilona szakértő, ő kap-e 

pluszjuttatást? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Senkinek nincs pluszjuttatás, FöldesinéTöpper Ilona közbeszerzési tanácsadó, ő Jászberényi 

Tamás cégének a díjazásában szerepel. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Akkor az 57 m Ft költséghez hozzájön a közbeszerzés és a műszaki ellenőr költsége, ugye? 

Ez a Szabályzat, amit most elfogadunk, a későbbiekre is vonatkozik? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Mindaddig, amíg a Kbt.-t nem módosítják, vagy a Képviselő-testület nem változtatja meg a 

szabályzatot, minden egyéb közbeszerzési eljárásunkra is ez vonatkozik majd. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Még egy kérdésem van: amikor az ajánlatok bejönnek majd, a Bíráló Bizottság ülésén a 

képviselők jelen lehetnek-e? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Nem, a bírálat és döntéshozói szerepkör összeférhetetlen. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Javasolom, hogy minden egyes határozati javaslaton egyesével menjünk végig, ott még lehet 

kérdés, valamint vannak egyes határozati javaslatok, amelyikben az SZMSZ szerinti név szerinti 

szavazást kell majd tartani. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Akkor javasolom, hogy aki az 1. számú határozati javaslattal egyet ért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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31/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési 

Szabályzatát a jelen előterjesztéshez mellékelt 

tartalommal.  

A Szabályzat hatályba lépésének napja: 2019. március 

28. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki a 2. számú határozati javaslattal egyet ért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

32/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja az Önkormányzat 2019. évi 

közbeszerzési tervét a jelen előterjesztéshez mellékelt 

tartalommal.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen a közbeszerzési terv publikálásáról a Kbt-

nek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy, aki a 3. számú határozati javaslattal egyet ért, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a „Demjén Község Önkormányzata – 

útfelújítás” tárgyú projekthez kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan a Kontroll-

Builder Kft. (3400 Mezőkövesd, Kiss István utca 26.) 

által tett nettó 448.819- Ft + Áfa, azaz bruttó 

570.000.- Ft összegű ajánlatot. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

kapcsolódó szerződés aláírására. 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

A következő határozati javaslatokat, a most elfogadott Szabályzat alapján név szerinti szavazással 

kell elfogadni. Az önkormányzati SZMSZ szerint a név szerinti szavazásnál a polgármester a 

jelenléti ív szerinti sorrendben olvassa a képviselők nevét egyenként, akik, „igen”, „nem” vagy 

„tartózkodom” bemondásával szavaznak. 
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Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy, aki a 4. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után, 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Gémes Ferenc szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

34/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a „Demjén Község Önkormányzata 

– útfelújítás” tárgyú, a Kbt. III. Rész, Nemzeti 

eljárásrend 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint 

a vállalkozási szerződés tervezetét. Megbízza az 

eljárás lefolytatásában közreműködő tanácsadót, hogy 

az EKR-en keresztül az alábbi gazdasági társaságokat 

kérje fel ajánlattételre: 

DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai 

u. 18.) 

NAPKELTE BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(4523 Pátroha, Dózsa utca 34.) 

NÉMETH ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3375 

Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán u. 5.) 

Príma-út 2004. Építőipari és Kereskedelmi Bt. (3015 

Csány, Gyöngyösi út 4.) 

Thermál Építő és Szolgáltató Kft. (3394 Egerszalók, 

Szőlő u. 11.) 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki az 5. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Gémes Ferenc szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 
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35/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a „Demjén Község Önkormányzata 

– útfelújítás” tárgyú, a Kbt. III. Rész, Nemzeti 

eljárásrend 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának 

összetételét az alábbiak szerint: 

- Dányiné Szórád Ibolya (aljegyző), a Bíráló 

Bizottság elnöke, jogi szakértelem 

-Michnyóczki Nándor (műszaki ellenőr), a Bíráló 

Bizottság tagja közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelem 

-   Sebestyén Andrásné (gazdálkodási előadó), a 

Bíráló Bizottság tagja, pénzügyi szakértelem 

- FöldesinéTöpper Ilona (felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadó), közbeszerzési 

szakértelem 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy, aki a 6. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után, 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Gémes Ferenc szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

36/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a „Demjén Község Önkormányzata 

– útfelújítás” tárgyú, a Kbt. III. Rész, Nemzeti 

eljárásrend 115. § (1) bekezdése alapján lefolytatandó 

közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét az 

alábbiakban foglaltak szerint: 

Feladat:      Felelős: 

1. Ajánlattételi felhívás elkészítése:   Jászberényi Tamás ev. 

2. Ajánlattételi felhívás jóváhagyása:   Képviselő-testület   

3. Közbeszerzési dokumentáció elkészítése:  Jászberényi Tamás ev. 

4. Közbeszerzési dokumentumok EKR-ben történő közzététele, EKR-en keresztüli kommunikáció

        FöldesinéTöpper Ilona FAKSZ  

5. Ajánlatok bontása:   EKR  

6. EKR által generált bontási jegyzőkönyv kiegészítése (adott esetben): 
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 FöldesinéTöpper Ilona FAKSZ 

7. Döntési javaslat elkészítése:   Bíráló Bizottság 

8. Döntéshozó:      Képviselő- testület 

9. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató EKR szerinti közzététele:    

      FöldesinéTöpper Ilona 

10. Szerződéskötés:      Fodor Géza polgármester 

11. Belső ellenőrzés     Vasas Lajosné 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Felhívom a figyelmet, hogy ez a Szabályzat időben kerüljön fel az önkormányzat honlapjára. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Javasolom, hogy ezzel összefüggésben mindenki írja alá a közbeszerzéshez kapcsolódó 

összeférhetetlenségi nyilatkozatokat. Ennek áttanulmányozása és aláírása idejére pedig javasolom 

a polgármester úrnak, rendeljen el szünetet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az elhangzott javaslatnak megfelelően 10 perc szünetet rendelek el. 

 

 

SZÜNET 

 

6. napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ezt is megkaptátok írásban. Most kanyarodtunk vissza oda, ahol arról döntöttünk, hogy benyújtjuk 

azt a pályázatot, megnyertük, most már beépíthetjük a rendeletbe ezt az illetményalapot. 

Ha nincs kérdés, javasolom, hogy fogadjuk el a rendeletmódosítást. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Demjén Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

4/2019.(III.28.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 
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7. napirendi pont: 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

Fodor Géza polgármester: 

A Képviselő-testület döntésének megfelelően, aláírtam a kerékpárút 3. szakasza tervezési 

szerződés módosítását, a szerződésben szereplő utalásokból már teljesítettünk is. 

A költségvetésben elfogadott kerékpártárolót megrendeltem 194 e Ft értékben, a projektor 

vásárlása is megtörtént. 

A lakópark építésénél ellenőrzésen kinn járt az építésfelügyelet, ma kaptam értesítést az eljárás 

megindításáról. 

A járdafelújítással kapcsolatban megkerestem a Thermál Építő Kft-t és kértem Szabó Attila 

segítségét. Szeretném meghívni az érintett tulajdonosokat egy közös beszélgetésre. 

A „TESZEDD!” mozgalomba regisztráltam a települést, de érdektelenségbe fulladt, mindössze 4 

ember jelent meg. 

A deméndi polgármester úrral felvettem a kapcsolatot a falunappal kapcsolatban. 

Kérem, fogadjátok el a beszámolómat. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nem úgy szólok hozzá, mint ahogyan be lettem állítva, hogy én vagyok itt a legkötözködőbb 

ember, hanem mint a Pénzügyi Bizottság elnöke, akinek feladata, hogy figyelemmel kísérje az 

önkormányzat gazdálkodását, a költségvetés kiadásait és bevételeit. És úgy szólok hozzá, hogyha 

valaki kötözködésnek veszi azt, hogy átlátok a számokon és belelátok a dolgokba, az kicsit el van 

tévedve, mert nem. Én úgy gondolom, hogy amikor hozzászólok, az mindig megbeszélés tárgyát 

kell, hogy képezze, de úgy látom, hogy ennek nem sok eredménye volt. 

Kezdem a kerékpárúttal.A múltkori rendkívüli testületi ülés úgy lett összehívva, hogy tájékoztatni 

fognak bennünket, a kerékpárúttal kapcsolatban. Az a tájékoztatás megtörtént, de ott születtek 

határozatok is, amik nem voltak igazán előkészítve. Én úgy gondolom, hogy a képviselőknek 

valamilyen szintű- csúnyán fogalmazok- valamilyen szintű lejáratása, olyan helyzetbe való hozása 

történt, ami nem lojális. Már csak azért is, mert, hogy a 136 m Ft-ból akármennyi is le lett hívva, 

azzal csak ott szembesültünk, én úgy gondolom, hogyha ez benne is van a támogatási 

szerződésben, amiknek bizonyos határidőkben meg kell történni, azért annyi illett volna, hogy 

tájékoztatást kapjunk róla, hogy ez megtörtént. Ez az egyik része.A másik része az, hogy most 

hallom, hogy ebből már kerültek is kifizetésre bizonyos dolgok. A kérdésem az, hogy erről sem 

kell nekünk már határozat? Egyáltalán semmi? Innentől kezdve a felhasználás sem tartozik ránk? 

Erről kérdezem a jegyző urat. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Amire a testület által jóváhagyott szerződés van, külön döntés már nem szükséges a testülettől a 

szerződésben foglaltak teljesítéséről. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

És ezt a szerződést mi elfogadtuk? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az eredeti tervezési szerződést még tavaly elfogadta a testület.A múltkori testületi ülésen annak 

módosítását hagyták jóvá. Az ez alapján történt kifizetések jogszerűek voltak. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Jó, rendben, akkor tovább megyek. Én úgy gondoltam, hogy kötöttük az ebet a karóhoz, és 

nemcsak az én részemről, hanem mindenki részéről, hogy a kerékpárút épüljön meg, de eddig 
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azért húztuk az időt, hogy történjen meg erre egy terv készüljön, egy költségvetési terv. Egy terv 

készült, költségvetés nélkül, egy olyan rész lett velünk igazából elfogadtatva, amiből nem látjuk, 

hogy kerékpárút fog-e és mennyiből épülni. Ez az egyik meglátásom. 

A másik meglátásom az, a Széchenyi úti járdával kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy ez a 

határozat, ami akkor meg lett hozva, egy nagyon felelőtlen és előkészületlen. 

Minthogy most már mondja a polgármester, hogy közben már megnézték, de még mindig ott 

tartunk, hogy egyáltalán azt sem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni és hogyan lehet megcsinálni. 

Egy 5 m Ft-os határozat, ami nem él meg, mert biztos, hogy ez nem valós lesz. És úgy hoztuk meg 

ezt a határozatot, hogy költségvetés módosítása nélkül. Már pedig mindenki tudja, hogy a 

költségvetést úgy fogadtuk el, hogy abba tartalék terhére semmit be nem tudunk állítani. Tehát itt 

átcsoportosítást kellett volna csinálni, megmondani, hogy ezt az 5 m Ft-ot honnan vesszük el. 

Felelőtlen döntés született így, én úgy gondolom, hogy ezt felül kell vizsgálni. 

Megkérem a polgármester urat, hogy ne azt, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, mert szépen 

akarom, hogy a határozatokat legyen szíves betartani. A határozatokban benne van, hogy ki érte a 

felelős, és benne van a határidő, és ott van, hogy a Képviselő-testület utasítása. Ez nem tetszem, 

nem tetszem kérdése, csak azért is megpróbálom, mert én annak a képviselőnek nem akarok igazat 

adni. Az előző, sőt már az azt megelőző ülésen is az volt a határozat, hogy előkészítjük a 

Széchenyi úti járdát, hogy mennyibe fog kerülni és úgy fogunk dönteni. 

Elhangzott a tervezők részéről, hogy meg kell építeni 1 km hosszan a Széchenyi úti másik járdát. 

Én azt mondom, ez nem reális kérés az ő részükről, mert ők kijelentették, hogy ők nem tudják 

megmondani, hogy ebből a pénzből meddig fog a kerékpárút megépülni, annyi járdát kell 

építenünk, amennyi kerékpárút fog megépülni. 

Én úgy látom, hogy a Pénzügyi Bizottságot komolytalan dolognak fogja fel bárki is, pedig a 

Pénzügyi Bizottságnak feladatai vannak, márpedig ha feladatai vannak, én úgy gondolom, hogy 

bármiféle észrevétel, és igenis, hogy szólni és mondani kell, de úgy látom, hogy ennek nincsen 

semmiféle eredménye, ezért én most a Pénzügyi Bizottság elnökségéről lemondok, sőt a tagja sem 

szeretnék tovább lenni. 

Köszönöm szépen. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A járdával kapcsolatosan, hogy nem volt előkészítve:Ez a járdaépítés nem a rendkívüli ülésen 

hangzott el először, hanem a helyszíni bejáráskor.  

Való igaz, hogy úgy volt, hogy hozzák a terveket és megmondják, hogy ennyi pénzből meddig fog 

megépülni, de az csak egy tervezői becslés lett volna. 

Arra is emlékezhettek, hogy a tervező említette, hogy csak akkor tudják a kerékpárút terveit 

beadni engedélyeztetésre, ha a túloldalon járda van biztosítva. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nem kellene a szavaimat félre érteni, nem azt mondtam, hogy a járdaépítéssel kapcsolatban 

visszakozni kellene, nem ez a célom, nem azt mondom, hogy oda nem kell járda, hanem azt 

mondom, hogy reálisan, költségvetés alapján tervezetten, és utána kell szavaztatni a költségről, 

mert ez jelentős költségvetési módosítást jelent, és meg kell nézni, hogy honnan tesszük oda ezt az 

összeget. 

Én azt mondom meg kell építeni, és nem úgy, ahogyan itt is elhangzott, hogy csak rakjunk le 

valamit oda, hanem olyan járda legyen, hogy utána is tudják használni. 

És ennyi millióval ne szórakozzunk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Én úgy gondolom, hogy senki nem szórakozik a költségvetéssel. Én kevert betonra kértem 

árajánlatot. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 
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Még egyszer mondom, a múltkor hozott 5 m Ft-os határozatunk nem reális, nem valós, hanem át 

kell gondolnia a testületnek. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Várjuk meg az árajánlatot és utána döntsünk. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az SKC-tól is kértünk erre vonatkozólag árajánlatot.  

Én is azt támogatom, hogy várjuk meg az árajánlatot és utána hozzunk döntést. 

Valóban úgy van, ahogy képviselő asszony mondja, ha már csinálunk valamit, az legyen normális, 

annál is inkább, mert ha a járdán valakit baleset ér, azért az önkormányzat a felelős. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az a javaslatom, hogy amíg nem tudjuk pontosan, hogy milyen egyéb költségeink lesznek, addig 

mással ne foglalkozzunk. A betervezett költségeket pihentessük, mint pl. kerékpártároló. 

Amíg nekünk adótartozások vannak kint, addig a hitel felvétellel nekünk nem kell foglalkozni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy várjuk meg a járdára vonatkozó árajánlatot és annak tükrében hozzunk majd 

döntést a korábbi határozatunkat illetően. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

37/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a Széchenyi úton 

(Kerecsend irányában) a baloldalon levő járda 

felújításával kapcsolatosan az árajánlatok beérkezését 

követően hoz döntést. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő:Azonnal 

 

8. napirend: 

Egyéb ügyek, indítványok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Korábban már beszéltünk arról, hogy a szálláshelyek honlapon való közzé tételéért nem fizet 

senki, a levétel azóta sem történt meg. Ha ez nem olyan nagy probléma, akkor nem tudom, hogy 

ez miért nem történt meg eddig? 

Úgy gondolom, hogy akár minden vendégházat fel lehetne tenni a honlapra, mert ez az 

önkormányzat bevételét is növelné. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem, képviselő társaimat, hogy aki egyet ért azzal, hogy az összes demjéni szálláshely 

kerüljön fel a demjenszallas.hu oldalra térítésmenetesen, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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38/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat által 

kezelt demjenszallas.hu weboldalon minden 

Demjénben szálláshely szolgáltatatást végző cég és 

magánszemély térítésmentesen jelenhet meg. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én még mindig kötöm az ebet a karóhoz. Még mindig nem értem a két kerékpárút kétféle 

elbírálását. Felelőtlenség, minden arról szólt, hogy lehet pályázati pénzből minél többet lenyúlni. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A kerékpárút 2. szakaszában kerékpárút és járdaépítés szerepelt a pályázatban és nem kerékpárút 

címen lett járda építve a Kossuth téren. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Lehetőségem van-e arra, hogy szeretném a kerékpárút 2. szakaszának minden iratát átvizsgálni, a 

szerződéskötéstől, minden mozzanatát. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Semmi akadálya nincs, korábban is jöhettél volna képviselő úr. Egyeztessünk időpontot. Én 

voltam a projektmenedzser, engem keress. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A deméndi falunapról korábban beszéltünk, de ne menjünk tovább, beszéljük meg, hogy hogyan 

legyen, milyen költségbe kerül, hány napra megyünk, mert mi megyünk először, és úgy kell nekik 

viszonozni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Gondolkoztam ezen a jövés-menésen, nincs olyan távolságra egymástól a két település, hogy több 

napra menjünk.  

El tudom képzelni, hogy reggel mennénk, és este jönnénk. Felesleges költségekbe ne verjük 

egymást. Ha mi elvárjuk, hogy ott aludjunk, akkor nekünk is így kell viszonozni. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

3 óra alatt még én is hazaérek utóval. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nem sok értelmét látom, hogy ott aludjunk. Nekünk igazából este 10 óráig tart a program, mert 

utána mindenki menni akar a szállásra. Akkor már haza is jöhetünk. Tervezzük ezt most 

egynaposra. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Úgy látom, hogy egynaposra orientálódunk.  

Akkor javasolom, hogy aki azzal egyet ért, hogy a Deméndi Falunapra való utazást egynaposra 

tervezzük, és őket is egy napra várjuk a Hegyeskő Napon, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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39/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a testvér települési 

deméndi falunapra való utazást egynaposra tervezi és 

a testvértelepülés delegációját is egynapos 

rendezvényre várja, az augusztusban tartandó 

Hegyeskő Napon. 

Felelős: a tájékoztatásért Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

A sportpálya átminősítése folyamatban van, pályázati forrásból új öltözőt szeretne a Futball Club 

építeni. Mivel a Sportpálya önkormányzati tulajdonban van, megállapodás megkötése szükséges. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Hová szeretne építeni? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Elméletileg a kapu mögé tervezik. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Elhamarkodottnak látom a tervezett öltöző építését, egyre kevesebb a demjéni fiatal. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Azt javasolom, hogy nézzük meg a pályázati kiírást, ahhoz készítsünk elő egy megállapodás 

tervezetet, és az alapján, a későbbiekben döntsön a Képviselő- testület. Nézzük meg, hogy milyen 

feltételek vonatkoznak az építésre és ahhoz szabjunk feltételeket. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ismertetem a Kenderföldi önkormányzati tulajdonú telkek kimérésére vonatkozó árajánlatot, amit 

Keresztessy Ferenc földmérő nyújtott be, összege bruttó 406 e Ft. 179 db karót helyezne ki, 

jelzésként. Javasolom, hogy ezeket a fakarókat valami tartós jelzéssel pl. betonoszloppal lássuk el. 

 

Ha el tudjátok fogadni ezt az árajánlatot, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

40/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

 Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja Keresztessy Ferenc 

(Eger) egyéni vállalkozó földmérő a Kenderföldön 

levő önkormányzati telkek kimérésére vonatkozó 

árajánlatát és azt bruttó 406 e Ft-ban jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a döntésnek megfelelő 

tartalmú megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a földmérővel történő egyeztetés szerint 

 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ha itt vagyunk a Kenderföldnél, azt javasolom, hogy tűzzük külön napirendi pontra a Kenderföldi 

tartozások ügyét, és minél előbb, mert nagyon múlik az idő. 
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Fodor Géza polgármester: 

Jó, rendben. 

Az előző ülésen beszéltünk a Magyar Falu Program pályázati kiírásairól. Időközben megjelent egy 

újabb kiírás az orvosi rendelő eszközbeszerzéseire és szolgálati lakásra vonatkozóan. 

Azt kértem, hogy mindenki odahaza rangsorolja be a pályázati célokat és itt gyúrjuk össze az 

elképzeléseket. 

Ez nemcsak annyiból áll, hogy eldönti a testület, hogy beadja vagy sem. Meg kell találni azt az 

embert aki, megírja a pályázatot, árajánlatot kell kérni stb. Nagyon rövid a pályázat beadási 

határideje, fel kell időben készülni rá. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én azt szeretném, ha a pályázatírási díj, műszaki ellenőrzés stb. a pályázatba beépíthetők 

legyenek. 

A szolgálati lakás építésével nekünk egyelőre nem szabad foglalkozni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én is fontosabbnak tartom a Közösség Ház felújítását, mint a szolgálati lakást. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Akkor elsőként foglalkozzunk azzal, ami március 18-tól beadható a „nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” 

alprogram.  

Mit szeretnénk ennek keretén belül csinálni? 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Régi vizes épület, de jó lenne nyílászáró csere, szigetelés stb. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Akkor maradhatunk abban, hogy pályázzunk 15 m Ft határig, ami belefér, nyílászáró csere, 

hőszigetelés elsősorban. 

Aki ezzel egyet ért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:  

 

41/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

 Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta „A nemzeti és helyi 

identitástudat erősítése az önkormányzatok és nemzeti 

kulturális intézmények bevonásával” alprogramra 

benyújtható pályázati felhívást és úgy határozott, hogy 

a Közösségi Ház felújítására pályázatot kíván 

benyújtani, elsősorban nyílászárócsere és hőszigetelés 

tárgyában, valamint egyéb szükséges felújítási 

feladatokra a 15 m Ft-os összeghatárig terjedően. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Javaslom, hogy keressünk pályázatírót, aki megcsinálna ezt. Javasolom, hogy nézzük meg Veress 

Tündét és Szabó Róbertet. 
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Fodor Géza polgármester: 

A pályázati célok között ne feledkezzünk meg a temetőben az útfelújításról, az erőgép 

beszerzésről sem a későbbiekben. Lehet még szó továbbá közösségi kisbusz beszerzéséről, az 

orvosi eszközbeszerzésekről is. 

 

Érkezett egy beadvány, Nebusz Miklós és Hostyánszki Lili részéről, a demjéni 164/1 és 164/2 

hrsz-ú ingatlan tulajdonosai. 

 

(Gémes Ferenc képviselő elhagyja az üléstermet) 

 

Korábbi rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmük tartalmi módosítását kérik úgy, hogy a 

164/1-es területre mobilházas üdülőt szeretnének építeni, a 164/2-es területre pedig egy idősek 

otthonát. Valószínűleg adminisztrációs hiba történhetett, emlékszünk rá, hogy így volt, de beadva 

nem ez lett. 

 

Dányiné Szórád aljegyző: 

Ez a Képviselő-testület által elfogadott kérelmek között, úgy szerepelt, hogy a Villanet Kft idősek 

otthonát szeretne építeni a 164/1 és a 164/2 hrsz-on. Amennyiben elfogadja a testület ezt a 

kérelmet, akkor ez átkerülne Nebusz Miklós és Hostyánszki Lili nevére mobilházas üdülő és 

idősek otthona építése címén. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 2igen szavazattal és 2 tartózkodással nem hozott 

döntést. 

 

(Gémes Ferenc képviselő visszatér az ülésterembe) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Újra felteszem szavazásra: kérem, aki el tudja fogadni a kérelmet és egyetért az elhangzott 

javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 2 igen szavazattal és 3 tartózkodással nem hozott 

döntést. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A költségfelosztást egyszer már megszavaztuk, ha most nem hozunk döntést, az a mi sarunk lesz, 

hacsak nem annyival kevesebbért csinálják meg. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Jó, akkor, megváltoztatom a döntésemet, szavazzuk meg újra. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Újra felteszem szavazásra: kérem, aki el tudja fogadni a kérelmét és egyetért az elhangzott 

javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3igen szavazattal és 2 nem szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
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42/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Nebusz Miklós és Hosztyánszki Lili 

kérelmének helyt ad, és hozzájárul a rendezési terv 

módosítására beadott kérelmük megváltoztatásához az 

alábbiak szerint: 

a kérelmezők a tulajdonukban levő 164/1 hrsz-ú 

ingatlanon mobilházas üdülőt, a 164/2-es hrsz-ú 

ingatlanon pedig idősek otthonát terveznek 

megvalósítani. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

Fodor Géza polgármester: 

Felhívott Bodnár Attila, 200 e Ft-ért egész napos, felnőtteknek és gyerekeknek szóló műsort 

ajánlott a Hegyeskő Napra. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Egyelőre ne foglalkozzunk vele. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Egy vállalkozás olyan ún., programkitöltő rendezvényre hívta fel a figyelmemet, amelyben 

szerepel pl. olyan, hogy mobil mászó fal, virtuális valóság sátor stb. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A Hegyeskő Napra egyelőre hagyjuk ezeket az ún. programkitöltő rendezvényeket. 

Gyerekeknek való programon kellene gondolkodni az óvónőkkel együtt. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy azt a 2 db LED-es lámpát, amit Deméndre vásároltunk, adjuk ajándékba, mivel 

külföldre nem szállítanak, ide került szállításra hozzánk a tovább számlázás kissé problémás 

lenne. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Adjuk ajándékba! 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki el tudja fogadni ezt és egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

43/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

megvásárolt 2db LED-es lámpát a Deméndi 

Önkormányzatnak ajándékba adja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a következő települési találkozó  

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Az szeretném kérdezni, hogy a Hegyeskő Napra vagy 3 kórust meghívhatnánk-e? 
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Fodor Géza polgármester: 

Én részemről nincs akadálya. Különösebb előkészület nem szükséges, az étkeztetésüket kell 

megoldani. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

A közfoglalkoztatással kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy a Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya tájékoztatott bennünket arról, hogy az idei évben induló hagyományos közfoglalkoztatási 

programoknál figyelembe kell venni az adott település helyi iparűzési adóerő képességét. Ez 

utóbbi alapján a szakmai irányító eredetileg 50 %-os támogatási intenzitást javasolt Demjén 

településnek, azonban figyelembe vették, hogy az FHT-ban részesülők és tartós munkanélküliek 

száma viszonylag magas, ezért végül 80 %-os támogatási intenzitást állapított meg a 

közfoglalkoztatási programokhoz. 

A gazdálkodási előadó készített egy javaslatot, mely szerint 2 fő foglalkoztatása 04.15. napjától, 

11.30. napjáig, és további 1 fő 06.01. napjától, 2020. 02. 29. napjáig, összesen 2.155.631.- Ft-ba 

kerülne, és az ehhez szükséges 20 %-os önrész pedig 431. 126 Ft lenne. 

Javaslom az elfogadását. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki el tudja fogadni ezt és egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2019.(III.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a 2019. évi tervezett 

közfoglalkoztatást és az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

2 fő 2019. 04.15.- 11.30. 

1 fő 2019. 06.01-2020.02.29. 

Összköltség: 2.155.631.- Ft, melyhez a szükséges 20 

%-os saját forrást az önkormányzat tárgyévi 

költségvetéséből biztosítja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a kérelmek benyújtásának határideje 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Lenne még egy javaslatom: nem lehetne-e egyirányúsítani a Rákóczi utat és a Kossuth teret? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nem vagyok ellene, de azt mondom, kérdezzük meg az érintetteket, az ott lakókat. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Miért kérdezzük meg? Nincs ott olyan nagy forgalom, szerintem a Szent Antal szobortól, ami 

épült kerékpárút balesetveszélyes, kétirányú gépjármű és kerékpárforgalommal. Hozok ide 

szakértőt, és be fogom bizonyítani, hogy hibát fogok benne találni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nem tudom, mivel tudnánk megmagyarázni a forgalmi rend változtatását. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

A Rákóczi úton egymás mellett nem fér el 2 autó, és a kerékpáros még ott sincs. 
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Fodor Géza polgármester: 

Alaposan meg kell fontolni és átgondolni ezt a lépést, hogy szükséges-e ez vagy sem, és továbbra 

is fenntartom azt a véleményemet, hogy kérdezzük meg az ott élőket. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Ne vedd személyeskedésnek polgármester úr, sokkal nagyobb volumenű kérdésekben nem 

fordultunk a lakosság felé. Amikor a te véleményeddel valaki nem ért egyet a testületben, akkor te 

a falu lakosságának a háta mögé bújsz. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nem bújok senki háta mögé. 

Kérhetek-e név szerinti szavazást? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Bizonyára kérhetsz polgármester úr, de célszerűbb lenne a döntéshozatal előtt pontosítani még 

néhány dolgot. Írásban célszerű lenne leírni, nem az egyebekben elő hozni, 3 óra ülés után az ilyen 

típusú kezdeményezést. 

Valakinek meg kellene fogalmazni a döntési javaslatot. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Többször beszéltünk már róla. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Igen így van, de valaki jöjjön be és fogalmazzuk meg a döntési javaslatot és a következő ülésen 

ezt fel lehet majd tenni szavazásra. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Április 10.-én 17 órára szeretnénk közmeghallgatást összehívni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Milyen témában? 

 

Fodor Géza polgármester: 

A tavalyi évről és az idei tervekről szeretnék tájékoztatást adni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A Demjéni Hírmondóban előre leközölted polgármester úr, hogy a Közösségi Házban laminált 

parketta lesz, nem szabad ilyet előre leírni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A költségvetésben elfogadtátok, képviselő úr. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Valóban rossz volt a megfogalmazás a Hírmondóban és nem mindegy. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A következő ülésre gondolkozzatok már el a Közösségi Ház szabályozásán. Az lenne a javaslatom 

továbbra is, hogy csak temetés esetén adjuk oda, más célra ne. Más célra ott van a Művelődési 

Ház. 

 

 

 



63 
 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom, és zárt ülést rendelek el. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Fodor Géza        Kiss Sándor  

polgármester     címzetes főjegyző   

        


