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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. április 24. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

51/2019.(IV. 24.) Az adóigazgatási tevékenységről készült beszámoló 

jóváhagyása 

52/2019.(IV. 24.) A társulásokban végzett munkáról készült beszámoló 

jóváhagyása 

53/2019.(IV. 24.) Az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának 

végrehajtásáról készült beszámoló jóváhagyása 

54/2019.(IV. 24.) Demjéni Futball Club együttműködési megállapodás tárgyalása 

55/2019.(IV. 24.) 2019. évi közbeszerzési terv módosítása 

56/2019.(IV. 24.) Thermál Építő Kft (Egerszalók) betonjárdára tett ajánlat 

elfogadása és megbízása 

57/2019.(IV. 24.) Thermál Építő Kft (Egerszalók) Polgármesteri Hivatal 

akadálymentes mosdóra tett ajánlat elfogadása és megbízása 

58/2019.(IV. 24.) Jóna Margit beadványának elutasítása 

59/2019.(IV. 24.) Siller Györgyné kérelme rendezési terv módosításával 

kapcsolatosan 

60/2019.(IV. 24.) Pozsonyi Zsolt kérelmének tárgyalása 

61/2019.(IV. 24.) Demjéni Futball Club anyagi támogatása 

62/2019.(IV. 24.) Demjéni Polgárőr Egyesület anyagi támogatása 

63/2019.(IV. 24.) Demjéni Őszirózsa Nyugdíjasklub anyagi támogatása 

64/2019.(IV. 24.) Demjéni Vagányok Férfikórus anyagi támogatása 

65/2019.(IV. 24.) Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatása 

66/2019.(IV. 24.) Együtt Demjénért Alapítvány anyagi támogatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv71-83. 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. április24. napján, a 

Demjéni Művelődési Házban (3395 Demjén, Petőfi út 27.) megtartott rendes, nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat.A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 

Képviselő-testületülése határozatképes, Gémes Ferenc képviselő hiányzik. 

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

Fodor Géza polgármester: 

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

javasolt napirendi pontokat? 

Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 4 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./ Beszámoló az adóigazgatási tevékenységről és az adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző  

 

3./ Beszámoló Demjén Község Önkormányzata társulásokban végzett munkájáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

5./ Egyéb ügyek, indítványok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

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

végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az előző ülésen elfogadtátok a pályázat írásokra és a tervezésre vonatkozó ajánlatokat, a 

szerződéseket aláírtam, a tervező már járt is kint. 

Pataky Attilával is aláírtam a szerződést, a falunapon ő fog fellépni. 

Felvettem a kapcsolatot Keresztesi Ferenc földmérő úrral is az önkormányzati telkek kimérése 

ügyében. Kértem tőle árajánlatot a sportpálya telkeinek összevonására, 72.800 Ft-ért tudná 

megcsinálni. 

Kértem továbbá ajánlatokat a mozgáskorlátozotti mosdó kialakítására és a járda felújítására. 

A közbeszerzővel bejártuk a megépítésre kerülő útszakaszt. 

Dióhéjban ennyiben kívántam összefoglalni.Kérem, fogadjátok el a beszámolómat. 
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2. napirendi pont: 

Beszámoló az adóigazgatási tevékenységről és az adóbevételek alakulásáról 

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Annyival szeretném kiegészíteni a beszámolót, hogy az adótartozás a mai napon 4 m Ft-tal 

csökkent. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Az adótartozónk ennyire nem vesz minket komolyan, már értékesítési felhívásokat tett közzé az 

interneten az új épületre, semmibe veszi a képviselő-testületi határozatot. Nekem ez nagyon 

sérelmes. Mindenképpen kellene valamit csinálni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A múlt héten szerdán lett volna egy rendkívüli képviselő-testületi ülés, amin megjelent ő is, és 

ígéretet tett arra, hogy hetente 4 m Ft-ot átutal az önkormányzat számlájára. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Engem ilyen érvekkel nem lehet meggyőzni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

20 m Ft, akkor várjunk rá két hónapot. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Bocsánat, hogy közbe szólok, ez egy nyilvános ülés, az adózókról ne beszéljünk név szerint.  

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Jó akkor beszéljünk róla zárt ülésen, de olyan nincs, hogy nem beszélünk róla. 

A gépjárműadó tartozás is ehhez a céghez köthető, valamint az idegenforgalmi adó tartozás is? 

 

Berecz Judit adóügyi előadó: 

A gépjárműadó tartozás igen, benne van az összes adótartozásban. A másik az nem az ő tartozása. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Akkor azt miért nem hajtjuk be? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az, hogy kinek mennyi és milyen adóhátraléka van, azt zárt ülésen sem mondhatjuk el, mert 

adótitkot képez. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület4igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2019.(IV. 24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta az adóigazgatási 
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tevékenységről és az adóbevételek alakulásáról szóló 

beszámolót és azt jóváhagyja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Gémes Ferenc képviselő és Dányiné Szórád Ibolya aljegyző megérkezik az ülésre 16 óra 30 

perckor. 

 

3. napirendi pont: 

Beszámoló Demjén Község Önkormányzata társulásokban végzett munkájáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kétféle társulásban érdekelt az önkormányzat.Az egyik az Egri Többcélú Társulás, ami az Eger 

környéki településeket hivatott összefogni. A Társulás elnöke Habis László, Eger megyei jogú 

város polgármestere, aki rendszeresen tájékoztat bennünket az aktuális dolgokról. Közösen tartjuk 

fenn az orvosi ügyeletet, van egy közös tulajdonú épületünk, aminek fenntartására fordítunk a 

közös költségekből. 

A másik társulás, a Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás, szintén rendszeresen tartja az 

üléseit, melyen meg szoktam jelenni Gémes képviselő úrral. Általában a jogszabályi rendeleteket 

próbáljuk követni. Mint tudjátok, ez a társulás nemsokára meg fog szűnni, kértem a jegyző urat és 

az aljegyző asszonyt, hogy készítsenek egy ütemtervet, hogy milyen feladatokat és milyen 

határidőre kell ezzel kapcsolatban elvégezni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van-e kérdés? 

Ha nincs, javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

52/2019.(IV. 24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta és az abban foglalt tartalommal 

elfogadja a polgármester beszámolóját a társulásokban 

végzett munkáról. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

 

4. napirendi pont: 

Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!) 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A szemétszállítással kapcsolatban visszafejlődés történt, nemcsak a télen. Nem a hó eltakarítás 

miatt, hanem egyéb indok miatt nem vitték el a szemetet. A jelenlegi lomtalanítás is visszafejlődés 

az eddigiekhez képest. 

A 4. pontnál, a környezetvédelemnél is látok problémát, elég sok probléma volt a közelmúltban, 

pl. a fürdővel szembeni árokban még mindig ott van egy fenyőfa. Nagyon csúnya látvány. 

A parkolási kérdésekben sem tudtunk igazán előre lépni. 
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A Demjéni Gyógyhely követelményeinek betartatásával kapcsolatban jóval következetesebbnek 

kellene lennünk, gondolok itt az illegális szeméttelepekre, a faluban történő kőszállításra. Olyan 

por van néha a Petőfi úton, hogy nem lehet kivinni a gyerekeket. 

A tűzgyújtással kapcsolatban is határozottabban kellene lejárnunk, ezek a feladatok nincsenek 

szankcionálva. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szerintem a lomtalanítás nem visszalépés.Mindenki előtt, előre egyeztetett időpontban van 

lehetőség az elszállításra. 

Illegális szemétlerakót nem működtetünk, de sajnos vannak olyan emberek, akik lerakják a 

szemetet. Ezzel kapcsolatban még szeretném elmondani, amit már korábban is említettem, a 

TESZEDD! akció, érdeklődés hiányában nálunk elmaradt. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

A tűzgyújtással kapcsolatban fel kell hívni a lakosság figyelmét, ha tűzgyújtási tilalom van, mert 

nem olvassák az interneten. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A fürdő felé vezető járda mellet 2. éve ott van egy kukoricagóré, a lefolyókban is ott vannak az 

apró kavicsok.  

A kőszállítást szerintem is vegyük komolyabban, mert gyógyhelyen ilyet nem lehet. 

Igazán sokat nem léptünk előre, az idén akarunk még valamit csinálni. Többnyire saját forrásból 

valósítottuk meg, amit akartunk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Próbájuk kihasználni a pályázati lehetőségeket.Úgy gondolom, hogy sokan cserélnének velünk, 

mert igen jelentős adóbevételünk van. 

Ha nincs több kérdés, javasolom, hogy fogadjuk el a beszámolót. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

 

53/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- 

testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 

2015-2019. közötti gazdasági programjának 

végrehajtásáról készült beszámolót. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

 

5. napirendi pont: 

Egyéb ügyek, indítványok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak benneteket, hogy megkaptuk ma a támogatói okiratot arról, hogy az ún. felnőtt 

játszótéri eszközök bővítése tárgyában írt pályázatunk 620.618 Ft összegű támogatást nyert el. 

Érkezett egy másik támogatói döntésről is értesítés, amelyben 7.207.189 Ft összegű támogatásban 

részesítik a Hagyományok Háza felújítását. 
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Tájékoztalak még Benneteket továbbá, hogy a múlt héten, szerdán volt a Bajcsy-Zs. és Táncsics 

utcára meghirdetett közbeszerzési pályázat benyújtási határideje.5 cégtől vártunk árajánlatot,2 db 

árajánlat érkezett, mindkettő érvényes, az alábbiak szerint: 

- Napkelet Bau Kft a Bajcsy-Zs út és járda felújítására bruttó 35.449.831 Ft, a Táncsics úti járda és 

út felújítására pedig, bruttó 52.770.921 Ft összegben, 

- a másik ajánlattevő, a Dinamic Út Kft, az ő ajánlata a Bajcsy-Zs útra, bruttó 30.057.632 Ft, a 

Táncsics útra pedig, bruttó 45.894.007 Ft az ajánlat. 

A közbeszerzési szakértő tájékoztatott, hogy 3 lehetőségünk van a közbeszerzési eljárás 

lezárásaként: 

1.) Mindkét rész esetében eredménytelen az eljárás, mivel a rendelkezésre álló fedezet 

kevesebb, mint a legkedvezőbb ajánlat. 

2.) Valamely rész eredményes, a másik eredménytelen, az eredménytelen résztől 

átcsoportosítja a fedezetet az eredményeshez a testület. 

3.) Mindkét rész eredményes, és ehhez a testület plusz fedezetet biztosít. 

 

Én a 2. lehetőséget támogatom, ezt javasolom elfogadni. Javasolom, hogy a Táncsics út és járdát 

valósítsuk meg, ez az összeg rendelkezésünkre áll. A Bajcsy-Zs utat pedig, amikor a Táncsics utat 

csinálják, kátyúztassuk ki. Erről még a későbbiekben döntést kell hoznunk. Ez a tájékoztató még a 

bontási jegyzőkönyv alapján készült, a bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv ismeretében. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Egyet értek a polgármester úr javaslatával, de minél előbb csináltassuk meg, mert folyamatosan 

emelkednek az építőanyag árak. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én nagyon nem értek egyet azzal, hogy a Bajcsy-Zs úton ne legyen felújítás, azt is meg kell 

valósítani, ha utat nem is, járdát mindenkeppen kell.Nagyon nagy forgalom van. Én részletesen 

felülvizsgálnám a költségvetési kiadásokat, szó volt itt hitelfelvételről is. Én számszakilag 

szeretném látni. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A rendkívüli ülésre megnézzük, hogy tudunk-e más forrást esetleg bevonni a megvalósításhoz. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A következő téma a Demjéni Futball Clubbal kötendő együttműködési megállapodás, ami 

tervezetet írásban mindenki megkapott. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Szerintem halasszuk el ennek a tárgyalását, mert nem ismerjük a pontos pályázati kiírást, a 

pályázati feltételeket. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Olyan információm van, hogy végül is nem indulnak ezen a pályázaton, de addig szeretnének erre 

rákészülni. 

Szerintem ebbe a megállapodásba foglaljuk bele, hogy az önkormányzat nem tud ebben anyagi 

segítséget nyújtani.Egészítsük ki a tervezetet, olyan biztosítékokat építsünk bele, ami a 

későbbiekben hozzájárul a pályázaton való részvételükhöz. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Amíg nem látod, hogy mibe fog ez kerülni, addig, nem tudsz döntést hozni. 
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Szlávik Flórián képviselő: 

Én még azt is javasolom, hogy olyan sportöltöző épüljön, ami bele illik a faluképbe. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Összefoglalom az elhangzottakat: Demjén Község Önkormányzata elvileg támogatja a sportöltöző 

építését pályázat útján, de ahhoz anyagi támogatást nem tud nyújtani. A megépítendő sportöltöző 

illeszkedjen a faluképbe, a részletes megállapodás tervezetet, a konkrét pályázati kiírás figyelembe 

vételével, újra tárgyalja. 

Aki ezzel, a határozati javaslattal egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Demjéni Futball Clubbal 

kötendő együttműködési megállapodást, és úgy 

határozott, hogy az együttműködési megállapodást a 

jelenlegi formájában nem fogadja el.  

A Képviselő-testület elviekben támogatja a 

sportöltöző építését, de ahhoz anyagi támogatást nem 

tud nyújtani.  

Felhívja az egyesület figyelmét, hogy a tervezett 

sportöltöző illeszkedjen a faluképbe. 

A további pályázati lehetőségek figyelembe vételével 

a későbbiekben a Képviselő-testület újra tárgyalja az 

egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Bentiek szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az előző ülésen elfogadtuk a közbeszerzési tervet, de a közbeszerzési szakértő módosításokat 

javasolt rajta. Ennek megfelelően került kiadásra a módosított tervezet. 

Ha nincs kérdés, javasolom, fogadjuk el a közbeszerzési terv módosítását. 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

55/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta és elfogadja a 2019. évi 

közbeszerzési terv módosítását. 

Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kiküldésre került 3 árajánlat, ami a Széchenyi út bal oldali járdájának felújítására vonatkozik. 

Sajnos nem összehasonlíthatók az árajánlatok. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 
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Szeretném, ha a jegyzőkönyvben a véleményem benne lenne. Én csak úgy tudok ebben az ügyben 

tárgyalni, ha a „járdafelújítás” szó helyett a „járdaépítés” szó szerepelne. Ebből még lehet 

probléma a későbbiekben, nem szeretnék szabálytalanságot elkövetni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy fogadjuk el a Thermál Építő Kft ajánlatát és bízzuk meg a kivitelezői munka 

elvégzésével. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4igenés 1 nem szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

56/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Thermál Építő Kft. (Egerszalók) 

a Széchenyi úti betonjárdára tett bruttó 9.488.385.- Ft-

os ajánlatát és megbízza az ajánlatban szereplő munka 

elvégzésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 

döntésének megfelelő tartalmú szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a kivitelezővel történő egyeztetés szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

A következő téma a Hivatal akadálymentesített mellékhelyiségére vonatkozó ajánlatok tárgyalása. 

2 db ajánlat érkezett, az egyik az SKC Consulting Kft (Budapest) által küldöttajánlat, ismertetem 

tételesen, összesen bruttó 2.956 e Ft, a másik ajánlat a Thermál Építő Kft (Egerszalók) ajánlata 

pedig, bruttó 1.423.540 Ft. 

Javasolom a Thermál Építő Kft ajánlatának az elfogadását. 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattalés 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Thermál Építő Kft (Egerszalók) a 

Hivatal akadálymentesített mosdóhelyiség felújítására 

tett bruttó 1.413.540.- Ft-os ajánlatát és megbízza a 

munka elvégzésével. 

Felhatalmazza a polgármestert a döntésének 

megfelelő tartalmú szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a kivitelezővel történő egyeztetés szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Jóna Margit beadványát mindnyájan megkaptátok írásban. Én megjegyeztem, hogy a Képviselő-

testület jobban örülne egy irattárnak a Hivatal felett, mint hogy lakjanak benne. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Utasítsuk el! 
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Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy ezt a kérést elutasítsuk, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

58/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testületemegtárgyalta Jóna Margit (Balatonboglár, 

Kodály Zoltán utca 5.) a Polgármesteri Hivatal 

tetőtérre vonatkozó ajánlatát és azt elutasítja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Siller Györgyné egri lakos a rendezési terv módosítása kapcsán szeretné kérni, hogy a 

tulajdonában levő 9 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett építménymagasság 7,5 m legyen, a jelenlegi 4,5 

m helyett. 

A tegnapi napon itt jártak a településtervezők és kimentek megnézni a helyszínt, de még nem 

beszéltem velük ezzel kapcsolatban. 

Javasolom, hogy támogassuk a kezdeményezését, amennyiben a településtervezők is szakmailag 

indokoltnak látják. 

Aki egyet ért azzal, hogy ezt a kérést támogassuk, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

59/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja Siller Györgyné kezdeményezését, 

mely arra vonatkozik, hogy a Demjén 9 hrsz.-ú 

ingatlanon a tervezett építménymagasság 7,5 m 

legyen, amennyiben a településtervezők szakmailag 

indokoltnak tartják azt. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Pozsonyi Zsolt egri lakos a rendezési terv módosítására 2017. évben tett kérelmét visszavonta, 

időközben változott a családi házzal kapcsolatos elképzelése. 

A településtervezési szerződést, mely 170 e Ft-ról szólt, már nem írta alá. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A településtervezőkkel tárgyaljuk meg, hogy ennyi összeggel lehet- e csökkenteni a tervezési 

díjat, mert ezt a munkát nem kell elvégezni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy fogadjuk el Pozsonyi Zsolt visszalépését és keressük meg a településtervezőket, 

hogy tekintsenek el a 170 e Ft tervezési díjtól. 

 

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

határozatot hozta: 

 

60/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Pozsonyi Zsolt rendezési terv módosítására 

vonatkozó visszalépését elfogadja. 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy 

vegye fel a kapcsolatot a településtervezőkkel és 

kezdeményezze a 170 e Ft elengedését a 

településtervezési szerződésből. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

A következő a civil szervezetek támogatása. Az aljegyző asszony készített a beérkezett 

pályázatokról egy összefoglaló táblázatot, ami most kiosztásra került. A 2018. évi támogatás 

összege 1.600 e Ft volt, a jelenlegi igény 2.251 e Ft-ra vonatkozik. 

Menjünk sorban! 

A Demjéni Futball Club tavaly 700 e Ft-ot kapott, 154.038 Ft maradványa van, és az idén 1m Ft-

ot kér. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Javasolom, hogy kapjon 700 e Ft-ot és tekintsünk el a maradvány visszafizetésétől. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

61/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjéni Futball Club működését 2019. 

évben 700. 000 Ft anyagi támogatásban részesíti. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Fodor Géza polgármester: 

A következő a Demjéni Polgárőr Egyesület pályázata.Tavaly 150 e Ft-ot kaptak, az idén 351 e Ft-

ot kérnek. 

Ha valamit hirdetni kell, mindig segítenek. 

A Nyugdíjasklub 50 e Ft támogatást kapott tavaly, az idén, mivel 25 éves jubileumi ünnepséget 

szerveznek, 100 e Ft támogatást kér. 

A Demjéni Vagányok Férfi Kórus tavalyi támogatása100 e Ft, az idén 200 e Ft az igényelt összeg. 

A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tavalyi évben 250 e Ft támogatást kapott, most 

ugyanennyit kér. 

Az Együtt Demjénért Alapítvány 350 e Ft-ot kapott, az idén is ennyit kér. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A Polgárőrség tavalyi beszámolójából megállapítottam, hogy – még úgyis, hogy hirdet nekünk-  
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az üzemanyag költségeknek 65 % -a, a rendőrséggel közös járőrözésből adódik, nem demjéni 

vonatkozású. Nem azt mondom, ez is hasznos feladat, de nem az önkormányzaté. Ne vegyünk már 

minden állami feladatot a mi nyakunkba. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Javasolom, hogy 250 e Ft támogatást adjunk nekik.  

A Demjéni Vagányok részéről mondom, hogy megdupláztam a kérelmet, mert dalos találkozót 

szeretnék szervezni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyet ért a Polgárőr Egyesület 250 e Ft-os támogatásával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4igen szavazattal és 1 tartózkodássalaz alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjéni Polgárőr Egyesület működését 

2019. évben 250.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Javasolom, hogy több közérdekű hirdetményt adjunk nekik. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az Őszirózsa Nyugdíjasklub következik. Van- e más javaslat a 100 e Ft támogatáson felül? 

Aki egyet ért, az Őszirózsa Nyugdíjasklub 250 e Ft-os támogatásával, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

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

 

63/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjéni Őszirózsa Nyugdíjasklub 

működését 2019. évben 100.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Demjéni Vagányok Férfikórus következik. Van- e más javaslat a 200 e Ft támogatáson felül? 

Aki egyet ért a Demjéni Vagányok Férfikórus 200 e Ft-os támogatásával, kérem, kézfelnyújtással 

szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület4igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

64/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 
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Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjéni Vagányok Férfikórus működését 

2019. évben 200.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Demjéni Roma Önkormányzat következik. A Pepita tábor megrendezéséhez kérnek támogatást. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Javasolom, hogy felezzük meg a kért támogatást, és a felét adjuk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyet ért a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 125 e Ft-os támogatásával, kérem, 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

 

65/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

működését 2019. évben 125.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az Együtt Demjénért Alapítvány 350 e Ft-os támogatást kér. 

Van-e más javaslat? 

Amennyiben nincs, javasolom, hogy a 350 e Ft-os támogatást szavazzuk meg. 

 

Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással jelezze. 

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

 

66/2019.(IV.24.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Együtt Demjénért Alapítvány működését 

2019. évben 350.000 Ft-tal támogatja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Varga Mihály síremléke a temetőben életveszélyes, kérem az intézkedést. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A Képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv továbbításra kerül még a Kormányhivatal felé? 
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Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Igen, így van, 15 napon belül kell továbbítanunk. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A Pénzügyi Bizottságban változás történt a közelmúltban, az elnök és jómagam lemondtunk. Most 

szabályosan működünk? Találunk valami megoldást erre?  

 

Fodor Géza polgármester: 

A következő testületi ülés egyik napirendi pontja ezzel foglalkozik majd. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az előző ülésen is mondtam, hogy vegyük napirendre a kenderföldi tartozások ügyét. Most már a 

következő ülésre tényleg szeretném. 

A másik a testületi jegyzőkönyvek nincsenek fent a honlapon, pedig ez az egyetlen nyilvánosság. 

Nem volt célszerű ilyen nagy mennyiségű adminisztrációval terhelni az aljegyző asszonyt. 

Nem történt meg a mai napig sem a szallasdemjenben.hu oldalon a vendégházak közzé tétele. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Jó, az utóbbiban intézkedni fogok. 

 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 Fodor Géza         Kiss Sándor  

polgármester     címzetes főjegyző   

        


