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. június 12. napján megtartott soron kívüli, nyilvános ülésén
Határozat száma
90/2019.(VI.12.)
91/2019.(VI.12.)
92/2019.(VI.12.)

Határozat tárgya
Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás megszüntetésével
kapcsolatos megállapodás elfogadása
A Demjéni Varázs Óvoda festésére vonatkozó ajánlat
elfogadása
Kötbér érvényesítése a Községháza felújítása késedelmes
teljesítése kapcsán

A jegyzőkönyv122-126. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2019. június12. napján a
Demjéni Művelődési Házban(3395 Demjén, Petőfi út 27.) megtartott rendkívüli, nyilvános
ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes, minden
képviselő jelen van.
Javasolom, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg.
Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a javasolt napirenddel?
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és öt igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét:
1. Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Fodor Géza polgármester
2. A Demjéni Varázs Óvoda festésére érkezett ajánlatok tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Egyéb ügyek
Előadó: Fodor Géza polgármester

1. napirendi pont
Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, hogy az óvodák önállóak lehessenek, meg kell szüntetni a
Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulást.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A korábbi üléseken már szó volt az új intézmények törzskönyvi bejegyezéséről, ehhez
kapcsolódóan kaptunk egy hiánypótlási felhívást a Kincstártól, amelyben kérik ezt a
megállapodást a társulás megszüntetéséről.
Fodor Géza polgármester:
Kiadásra került ez a megállapodás tervezet. Van- e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, akkor javasolom a megállapodás tervezet elfogadását.
Aki ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon!
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testületöt igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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90/2019.(VI. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
melléklet szerint jóváhagyja a Kerecsend-Demjén
Óvodafenntartó Társulás megszüntetésével kapcsolatos
megállapodást.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont
A Demjéni Varázs Óvoda festésére érkezett ajánlatok tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Két ajánlat érkezett be az Óvoda. tisztasági festésére: az egyik a FLASZTER-CO Bt. ajánlata
bruttó 410.768 Ft, a másik az ISOSZAK Kft. ajánlata 686.100 Ft nettó összegről szól.
Katona Krisztina mb. óvodavezető:
A statikus által feltárt hibák kívülről javításra kerültek, de belülről még nem, így
hálózni,glettelni és festeni szükséges a sószobában, a tornateremben és a fürdőszobában is a
folyosóig. A festés a csoportszobát nem érint.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el a FLASZTER-CO Bt. ajánlatát, és bízzuk meg a munka
elvégzésével.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon!
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testületöt igen egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
91/2019.(VI. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a FLASZTER- CO Bt-nek a Demjéni Varázs
Óvoda festésére érkezett bruttó 410.768 Ft-os ajánlatát, és
megbízza a vállalkozást a munka elvégzésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
döntésének megfelelő tartalmú megbízási szerződés
aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: A vállalkozóval történő egyeztetés alapján

3. napirendi pont
Egyéb ügyek, indítványok
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Kiosztottam egy műszaki ellenőri feljegyzést a Községháza felújítása tárgyában.
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
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A műszaki ellenőr azt javasolja, hogy a rámpa burkolásátegy-két héttel később végezzük el,
hogy a beton ki tudjon száradni.
A kivitelező úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a Képviselő testület eltekint a kötbértől,
akkor a lábazati rész szigetelését is megcsinálja az épület fennmaradó részén.
Állásfoglalást kértek a Kincstártól, hogy mi legyen az épület előtt levő fecskefészkekkel, mert
leverni nem lehet, ezért sem szigetelni sem festeni nem tudják, így higyan lehet készre
jelenteni?
Szlávik Flórián képviselő:
Egyszer már döntöttünk, hogy a kötbér megy és kész, ne tekintsünk el ettől. Ez csak
huzavona, így nem lehet játszani velünk.
Kinevettetjük magunkat, hogy ennyi idő alatt nem tudják megcsinálni ezt a beruházást, más
ennyi idő alatt felépített egy házat és bele is költözött.
Semmilyen alkuba nem megyek bele.
Berecz Lászlóné képviselő:
A kötbér elengedésébe ne menjünk bele semmiképpen, rajtuk múlik, hogy mennyi lesz.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor javasolom, hogy fogadjuk el azt a javaslatot, hogy a
kötbér összegétől ne tekintsen el a Képviselő-testület.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testületnégy igen szavazattal egy tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
92/2019.(VI. 12.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
fenntartja azt a döntését, hogy a Községháza késedelmes
felújításával kapcsolatosan érvényesíteni kívánja a
kivitelezővel szemben a szerződés kötbérre vonatkozó
rendelkezését.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Érkezett hozzánk egy megkeresés, amelyben az óvoda nyári zárva tartását sokallják, valamint
a napi nyitva tartási időt keveslik.A nyári zárva tartási idő hat hét.A szülői munkaközösség
szerint sok szülő nem tudja a gyermeket ennyi időre elhelyezni.
Beszéltem az óvodavezetővel, aki arról tájékoztatott, hogy mindkettő a jogszabályoknak
megfelelően történik.
Szlávik Flórián képviselő:
Ha jogszabálynak megfelelő, akkor hagyjuk.
Katona Krisztina mb. óvodavezető:
Nagy szükség van a nyári szünetre, így tudom kiadni a szabadságokat is. Két gyermekről van
szó, akik elhelyezése, szerintem, megoldható. Az én óvodapedagógusaimnak is jár ennyi
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pihenő. Igazából, munkanapok szerint, csak négy hétről van szó. Időben tájékoztatottunk
minden szülőt.A nyitva tartási idő megoldható.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Az a javaslatom, hogy akkor döntsön ebben a testület, amikor jóváhagyja az Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Fodor Géza polgármester:
Kiosztottam az Egerszólátra tervezett szennyvíziszappal kapcsolatos aláírásgyűjtő íveket, és
szeretnélek megkérni benneteket, hogy az aláírásgyűjtésben segítsetek.
Nádasdi János alpolgármester:
A járda felújítással kapcsolatosan nem vagyok megelégedve, van olyan rész, amit kihagytak.
Ezeket nézzük meg, mérjük fel és csináltassuk még meg.
Szlávik Flórián képviselő:
A beton járdának kell a kötés, ezt locsolni kellett volna, napjában legalább kétszer, minket így
tanítottak.
Képviselő társaim, barátkozzatok meg a gondolattal, hogy ebből sosem lesz olyan járda, mint
Sós elvtárs idejében épült, kidobtunk az ablakon 10 m Ft-ot erre az ideiglenes járdára.
Gémes Ferenc képviselő:
Felesleges vitatkozni, ez a járda azért kellett, hogy legyen kerékpárút, ha lesz, akkor oké.
A mi házunk előtt én meglocsoltam, de akik csinálták, azt mondták, ez már nem olyan, amit
locsolni kellett volna.
Szlávik Flórián képviselő:
Ki merem jelenteni a jegyzőkönyvbe, hogy itt önkormányzati vagyon hűtlen kezelése folyik.
Fodor Géza polgármester:
Ez nagyon erőteljes kijelentés volt, nem tudom, mire alapozod, képviselő úr?
Szlávik Flórián képviselő:
Össze fogom szedni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szóljunk a műszaki ellenőrnek, hogy többször és időben kísérjük figyelemmel a jelenlegi
kivitelezési munkálatokat.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés vélemény, akkor köszönöm a megjelenést, az ülést, bezárom.

K.m.f.
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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