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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. augusztus 28. napján megtartott soron kívüli, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

113/2019.(VIII.28.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

114/2019.(VIII.28.) Katona Krisztina óvodavezetői megbízása  

115/2019. (VIII.28.) Dr. Borbély Gergő háziorvos részére a Háziorvosi Rendelő 

használata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv156–161. számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. augusztus 28. 

napján, a Demjéni Községháza Tanácskozó Termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) 

megtartott soron kívüli, nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat. Megkapta-e mindenki a testületi ülés 

meghívóját? 

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

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

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

javasolt napirendi pontokat? 

Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 5 igen 

szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda vezetője 

 

2./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző, HVI tag: 

Ismertetem az előterjesztést. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs kérdés, javasolom a határozati javaslat elfogadását. 

Aki egyetért ezzel, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

113/2019.(VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény 23. §-ában 

foglalt jogkörében eljárva, a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének indítványára, Demjén Község Helyi Választási 

Bizottságának tagjává az alábbi személyeket választja meg: 

Berecz Zsuzsanna Demjén, Széchenyi út 84. 

Feketéné Nagy Erika Demjén, Széchenyi út 47. 
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Pataki Istvánné Demjén, Széchenyi út 66. 

Stefánné Szuromi Erzsébet Demjén, Rózsa F. út 6/A. 

Vasicsek Zoltán Demjén, Dózsa Gy. utca 36. szám alatti 

lakosokat,  

póttagjává pedig: 

Sike Gábor Demjén, Dózsa Gy. utca 21. 

Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi Demjén, Táncsics Mihály 

utca 15. szám alatti lakosokat. 

Felelős: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási 

Iroda vezetője 

Határidő: Azonnal 

 

2. napirendi pont 

Óvodavezető pályázatok elbírálása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

1 db érvényes pályázat érkezett be a jelenleg körünkben tartózkodó és általunk megbízott 

óvodavezető Katona Krisztina részéről. Ő írásban hozzájárult a pályázat nyilvános ülésen való 

elbíráláshoz. 

Itt van a pályázati anyag, mindenki megtekintheti. 

 

Katona Krisztina pályázó: 

Programomat a következők köré építettem: minőségi munkavégzés, szakmai előmenetel, 

partnerekkel való együttműködés, az óvoda törvényes működtetése, infrastruktúra fejlesztése. 

Ezeket valamint a nehézségeket, erősségeket a pályázatomban részletesen kifejtettem. 

Szeretném, ha a rollerpálya mielőbb megvalósulhatna.Az óvoda honlapja kialakítás alatt van. 

Meg szeretném mutatni, hogy egy falusi óvoda is tud olyan komoly szakmai munkát 

felmutatni, mint egy városi. Nagyon fontosnak tartom továbbá a tehetséggondozást. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A rollerpályával kapcsolatban csak annyit akarok mondani, hogy nem szeretném, ha a 

kialakítása áthúzódna a következő ciklusra, mert a megvalósítását abból a pénzből szeretnénk, 

ami a kötbérből nekünk Kerecsendtől visszajárna. Ezt a pénzt, ha az idén nem megy, 

különítsük el. 

 

Gémes Ferenc képviselő:  

Nekem annyi kérdésem lenne, hogy az óvodai nyári szünetet nem lehetne lecsökkenteni 2 

hétre? Nem minden szülő tudja a gyerek elhelyezését megoldani. 

 

Katona Krisztina pályázó: 

Se tavaszi, se őszi, se téli szünetünk nincs, nem tudom máshogy kiadni a szabadságokat. 

 

FodorGéza polgármester: 

Ismertetem a pályázati véleményezésben részt vevők véleményeit. 

Az óvodában működő Szülői Közösség tagjai megtekintették a pályázatot és írásbeli 

véleményt juttattak el hozzánk, melyet felolvasok.  

Szintén ismertetem a Nevelőtestület írásbeli véleményét az óvodavezetői programról, 

valamint tájékoztatom a testületet, hogy az Alkalmazotti Közösség is egyhangú szavazással 
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támogatta a pályázó megbízását a vezetői feladatokkal. (Az írásbeli vélemények csatolva a 

jegyzőkönyvhöz!) 

Aljegyző asszony kiosztott a képviselőknek egy határozati javaslatot.(Csatolva a 

jegyzőkönyvhöz!) 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, javasolom a határozati javaslat elfogadását. 

 

Aki egyetértezzel, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

114/2019.(VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 

továbbiakban: Nkt.) 83. §. (3) bekezdés f) pontjában 

meghatározott jogkörében eljárva, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (1) 

bekezdése alapján, a Demjéni Varázs Óvoda, óvodavezetői 

állás betöltésére meghirdetett pályázatra beérkező pályázat 

alapján – figyelembe véve a szülői közösség, a nevelőtestület 

és az alkalmazotti közösség véleményét,- a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 22. §(1)-(2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

KATONA KRISZTINA pályázót2019. szeptember 1. 

napjától határozott időre, 2024. július 31-ig – a kinevezés 

szerinti munkaköre mellett – megbízza a 

DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA, óvodavezetői munkakörének 

betöltésével, illetve az óvodavezetői feladatok ellátásával. 

A Képviselő-testület Katona Krisztina illetményét 

pótlékokkal együtt összesen havi 433.180 Ft-ban állapítja 

meg a következő részletezés szerint: 

- alapilletmény: 323.562 Ft 

- magasabb vezetői pótlék:109.620 Ft 

- illetmény kerekítve:433.182 Ft 

Összesen: 433.180 Ft 

 

Felelős:Fodor Gézapolgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szívből gratulálok, és jó egészséget kívánok! 

 

3. napirendi pont 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Dr. Borbély Gergő háziorvos megkeresett és azt szeretné kérni, mivel üzemorvosi 

szakvizsgával rendelkezik, a Háziorvosi Rendelőt használhassa ilyen célra is. Nem kívánja 
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ingyen, de cserébe az önkormányzati alkalmazottak térítésmentes vizsgálatát vállalná, 

amennyiben térítésmentesen megkaphatná e célra a rendelőt. 

Javasolom, hogy fogadjuk el ezt a javaslatot. 

 

Aki egyet ért ezzel, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

hozta: 

 

115/2019.(VIII. 28.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

hozzájárulDr. Borbély Gergő háziorvos kérelméhez, és a 

háziorvosi rendelő térítésmentes használatát engedélyezi az 

üzemorvosi tevékenység ellátása céljából.  

A háziorvos az ingyenes használat fejében biztosítja az 

önkormányzati alkalmazottak térítésmentes vizsgálatát. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Úgy tudom, hogy a Táncsics és Bajcsy- Zs. út felújítási számlát szeptember 1-ig ki kell 

fizetni. Vannak még utómunkák, nem kevés. Hol tartunk a kifizetéssel? 

A Hivatal felújítása befejeződött, hogy áll a kötbér összege? Ki van- e már számlázva? 

A kerékpárút 3. szakasza hogyan áll, mikor indul el a beruházás? 

Ennek a testületnek a mandátuma nemsokára lejár, nem szeretnék úgy felállni, hogy ezeket a 

kérdéseket nem rendeztük. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Útfelújításra még nem fizettünk ki semmit, a kivitelezőt nem tudom elérni. Kértem a műszaki 

ellenőrt, hogy egyeztessen időpontot a kivitelezővel és járjuk be együtt az útszakaszt. 

A Hivatal felújítása 100 %-ban még nincs kész, a fecskék miatt, mint tudjátok, a pályázat még 

nincs lezárva. 

A kerékpárútra még nincs építési engedélyünk, nyomoztam, hogy hol akadhatott el ez a 

dolog. Most nyújtottunk be egy egyedi méltányossági kérelmet a Kincstár felé, melyben 

megindokoljuk, hogy miért kell kiépített kerékpárút a belterületen. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az útfelújítással kapcsolatban kérdezném, hogy mennyi összeget tartunk vissza? Addig ne 

fizessük ki, amíg nem tudjuk, hogy mennyit tartunk vissza. 

A kocsmánál a szelektív hulladékgyűjtő valamint a kerékpárút melletti szemetesek tele 

vannak. 

Nagyon vegyük komolyan, amiről már hónapok óta beszélünk, az adóhátralékok beszedését. 

Szeretném kérdezni, hogy áll az adóvégrehajtás? Itt nem lehet olyan, hogy valaki évek óta 

tartozik az önkormányzatnak, mert mi az adóból élünk. 

Kérem tolmácsolni a jegyző úr felé, hogy a szeptemberi ülésre olyan kimutatást kérünk, hogy 

melyik adónemből mennyi a hátralék tételesen, és milyen végrehajtási intézkedések történtek 

eddig. 

Még a Hagyományok Háza felújításával kapcsolatban kérdezném, hogy megkaptuk- e már a 

pénzt? 
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Fodor Géza polgármester: 

Ez utóbbira válaszolva mondom, hogy a múltkor azt mondtuk, hogy ütemezzük át a 

beruházást jövőre. 

 

10 perc szünet 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Én azt szeretném, hogy a szeptemberi ülésre ne csak kimutatás legyen, hanem legyen 

kifizettetve és legyen behajtva. Már féléve nyaggatunk mindenkit, hogy történjen valami az 

adóbehajtás területén.Tolmácsolni kell a jegyző úr felé, hogy az adó végrehajtást azonnal 

indítsa meg! 

A Hagyományok Háza udvarán hatalmas földkupac van, miért ott tárolják? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés, vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándorcímzetes  

polgármester      címzetes főjegyző 

           


