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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. október 30. napján megtartott alakuló, nyilvános ülésén
Határozat száma
127/2019.(X.30.)
128/2019.(X.30.)
129/2019.(X.30.)
130/2019.(X.30.)

Rendelet száma
11/2019.(X.31.)
12/2019.(X.31.)

Határozat tárgya
Alpolgármester választása
Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
Alpolgármester
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
megállapítása
Megbízás ügyvédi képviseletre

Rendeletcíme
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
a szociális célú tűzifajuttatásról

A jegyzőkönyv176- 189.számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. október30. napján, a
Demjéni Községháza Tanácskozó Termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.)
megtartottalakuló, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és mindazokat, akik jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes.
Először is szívből gratulálok, és tiszta szívből kívánom, hogy jól tudjunk együtt dolgozni.
El tudjátok-e fogadni, a mai képviselő-testületi ülés napirendi pontjait?
Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 5 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét:
1./ Tájékoztató a 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választások lebonyolításáról és a választások jogerős eredményeiről
Előadó: Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke
2./A képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása
3./A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
4./ Az alpolgármester megválasztása (Titkos szavazás)
Javaslattevő: Fodor Géza polgármester
5./Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Előadó: Fodor Géza polgármester
6./ A polgármester illetményének és költségtérítésének-, valamint az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
7./ A Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása valamint a külsős
bizottsági tag eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Fodor Géza polgármester
8./ A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Fodor Géza polgármester
9./Tájékoztató
a
képviselők
összeférhetetlenségi
szabályairól
valamint
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségükről
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
10./ Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előadó: Fodor Géza polgármester
11./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
12./ Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester
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1. napirendi pont:
Tájékoztató a 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választások lebonyolításáról és a választások jogerős eredményeiről
Előadó: Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke
Fodor Géza polgármester:
Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy tájékoztasson bennünket.
Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Vendégek!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Demjéni Helyi Választási Bizottság nevében abból az
alkalomból, hogy ma tartja alakuló ülését településünk 2019. október 13-án megválasztott
képviselő-testülete.
A Helyi Választási Bizottság elnökeként szeretném néhány szóban értékelni a választások
előkészítését és lebonyolítását, valamint ismertetni a választások hivatalos végeredményét.
A választási jogszabályok alapján az önkormányzati választások előkészítésében és
lebonyolításában a helyi választási bizottságnak és a választási irodának van döntő szerepe.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényben meghatározott határidőkben létrehozta a
Demjéni Helyi Választási Bizottságot. A választási szervek eskütételére és felkészítésére a
törvényes határidőben sor került.
A Helyi Választási Bizottság az előkészítés időszakában ellenőrizte az ajánlásokat, és
nyilvántartásba vette a jelölteket, majd megállapította a jelöltek szavazólapon szereplésének
sorrendjét, végül a szavazatok összeszámlálása után megállapította a választások eredményét
a polgármester-, a képviselő- és nemzetiségi képviselő-választás tekintetében.
A Választási Bizottság választott tagjainak munkáját a jelöltek által delegált bizottsági tagok
segítették.
A hatályos szabályoknak megfelelően, a 2014. évi választástól eltérően a roma nemzetiségi
szavazók nem külön, hanem az önkormányzati választásra létrehozott szavazókörben
szavazhattak a nemzetiségi jelöltekre. A nemzetiségi szavazatok összeszámlálását is a Helyi
Választási Bizottság végezte.
A Helyi Választási Iroda, amelynek feladatait a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal
apparátusa látta el a jegyző vezetésével, folyamatosan működött.
A Helyi Választási Iroda munkáját nehezítette, hogy három HVI-tag esetében
összeférhetetlenség keletkezett, mivel két esetben a HVI-tag hozzátartozója, egy esetben
pedig maga a HVI-tag jelöltként indult a választáson. A kieső HVI-tagok feladatait - azok
átcsoportosításával - a HVI többi tagja látta el.
A választás napján rendkívüli esemény nem történt, a szavazás törvényes rendben lezajlott, a
választási eljárással, illetve a választás eredményével kapcsolatban jogorvoslatot nem
kezdeményeztek. A választások végeredménye október 17-én jogerőssé vált. A megválasztott
polgármester, valamint települési és nemzetiségi képviselők október 21-én átvették
megbízólevelüket. Azóta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat már meg is tartotta alakuló
ülését.
A Helyi Választási Bizottság elnökeként köszönetet mondok a bizottság tagjainak, a
jegyzőkönyvvezetőnek, a Helyi Választási Iroda tagjainak, valamint az Önkormányzatérintett
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dolgozóinak a választások előkészítésében és lebonyolításában végzett színvonalas és
eredményes munkájukért.
Most pedig ismertetem a 2019. október 13-i választások hivatalos végeredményét.
A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati képviselő és polgármester választásokon a
névjegyzékben szereplő 506 választópolgár közül 309 vett részt a szavazáson. A részvételi
arány 61,06 %-os volt. A roma nemzetiségi önkormányzati választásokon a szavazásra
jogosult 30 választópolgár közül 20-an (66,66%) adták le szavazatukat. A 2 német
nemzetiségi választópolgár közül 1 fő jelent meg a szavazáson. A szavazatok az alábbiak
szerint oszlottak meg a jelöltek között:
Polgármester-jelöltek
1. Fodor Géza
2. Nagy Csaba
Képviselő-jelöltek
1. Izer Ágnes Zsófia
2. Berecz Lászlóné
3. Kiss Gyula
4. Rézműves Róbert
5. Szlávik Flórián
6. Berecz Zsuzsanna
7. Nádasdi János
8. Menyhárt László
9. Kalicz László
10. Gémes Ferenc
11. Pásku István
12. Pálmányné
Verebélyi Veronika
13. Katona Krisztina
14. Török Ferenc
Megválasztott
polgármester:
Megválasztott
képviselők:

%
63,73%
36,27%

független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független
független

szavazatok száma
195
111
306
szavazatok száma
120
64
102
46
61
30
84
138
68
90
42
73

független
független

58
149

5,16%
13,24%

szavazatok száma
19
7
12
8
4
50

%
38,00%
14,00%
24,00%
16,00%
8,00%

független
független

10,67%
5,69%
9,07%
4,09%
5,42%
2,67%
7,47%
12,27%
6,04%
8,00%
3,73%
6,49%

Fodor Géza

Török Ferenc
Menyhárt László
Izer Ágnes Zsófia
Kiss Gyula
roma nemzetiségi képviselő- jelöltek
1. Rézműves Róbert
FIROSZ
2. Rostás Dániel
FIROSZ
3. Hegyi Balázs
FIROSZ
4. Rostás Kálmán
FIROSZ
5. Rézműves József
FIROSZ
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott tagjai:
Rézműves Róbert, Hegyi Balázs és Rostás Kálmán
Gratulálok a megválasztott polgármesternek és a települési valamint nemzetiségi
képviselőknek megválasztásukhoz, munkájukhoz sok sikert kívánok.
Gratulálok mindazoknak a jelölteknek, akik ugyan nem kerültek be a testületekbe, de
szavazatokat kaptak a választásokon.
2. napirendi pont:
A képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása
(Az esküokmányok csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Most pedig felkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy eskütételre szíveskedjenek felállni.
Kérem, mondják utánam az eskü szövegét. Az „én” elhangzása után mindenki saját nevét
mondja.
Ezt követően a képviselők az alábbi esküt teszik:
„Én, …………………………..
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Demjén községfejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Most pedig megkérem az esküt tett képviselőket, írják alá az esküokmányokat.
Az aláírásokat követően az elnök az egyik példány esküokmányt átadja a képviselőknek.
3. napirendi pont:
A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
(Az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Pállné Tarcsy Erzsébet Gyöngyi a Helyi Választási Bizottság elnöke:
Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy állva hallgassák végig a polgármesteri eskütételt.
Kérem Fodor Géza polgármestert, mondja utánam az eskü szövegét.
Ezt követően Fodor Géza polgármester az alábbi szövegű esküt teszi:
„Én, …………………………………….
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
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Demjén községfejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Most pedig megkérem polgármester urat, hogy írja alá az esküokmányt.
Az aláírásokat követően az elnök az egyik példány esküokmányt átadja a polgármesternek.
Végezetül a megválasztott polgármesternek és a Képviselő-testület tagjainak eredményes
munkát, sok sikert, erőt, egészséget kívánok.
Köszönöm figyelmüket.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Mint a Helyi Választási iroda vezetője nagy tisztelettel megköszönöm a Helyi Választási
Bizottság és az elnök asszony munkáját.

4. napirendi pont:
Az alpolgármester megválasztása
Javaslattevő: Fodor Géza polgármester
(A titkos szavazásról készült jegyzőkönyv csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Nem lesz ismeretlen számotokra, már tájékoztattalak benneteket arról, hogy azt a személy
szeretném felkérni alpolgármesternek, aki a település bizalmát leginkább élvezi, aki a legtöbb
szavazatot kapta, mint képviselőjelölt. Török Ferenc képviselőt javasolom megválasztani
alpolgármesternek.
A szavazólapon az ő neve szerepel. Aki egyetért a javaslattal, a tikos szavazás során a jelölt
neve melletti körben egymást metsző két vonallal jelezze ezt.
Aki nem ért egyet a javaslattal, a kört hagyja üresen.
A szavazáshoz rendelkezésre áll a tanácskozó.
Kérem, hogy a szavazatokat kitöltés után tegyétek borítékba és helyezzétek el az urnában.
A szavazás idejére szünetet rendelek el.
A szünetben a képviselők leadják szavazatukat.
készül, mely csatolva van a jegyzőkönyvhöz.

A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv

Fodor Géza polgármester:
Megkérem Kiss Sándor címzetes főjegyzőt, hogy a borítékokat nyissa ki, ismertesse a
szavazólapokon szereplő szavazatokat, majd egyenként mutassa fel a képviselőknek.
Kiss Sándor címzetes főjegyző a polgármester által meghatározott módon összesíti a
szavazatokat.
A szavazáson résztvevők száma:5 fő
A borítékokban lévő szavazólapok száma: 5 db
Érvénytelen szavazatok száma: 0 db
Érvényes szavazatok száma: 5 db
Török Ferenc alpolgármesterre leadott szavazatok száma: 5 db
Demjén Község Önkormányzatának megválasztott alpolgármestere: Török Ferenc
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Fodor Géza polgármester:
A titkos szavazás eredményeként megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú
szavazással, 5 igen szavazattal Török Ferencet megválasztotta Demjén Község
Önkormányzatának alpolgármesterévé.
126/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fodor Géza polgármester javaslatára, titkos szavazással
alpolgármesterré választotta Török Ferenc képviselőt.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont:
Az alpolgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Gratulálok a megválasztott alpolgármesternek és megkérlek benneteket, hogy az
alpolgármester esküjének idejére szíveskedjetek felállni.
Kérem Török Ferenc alpolgármestert, mondja utánam az eskü szövegét.
Ezt követően Török Ferenc alpolgármester az alábbi szövegű esküt teszi:
„Én, …………………………………….
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat
Demjén községfejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Most pedig megkérem az alpolgármester urat, hogy írja alá az esküokmányt.
Az aláírásokat követően
azalpolgármesternek.

a polgármester

az

egyik példány esküokmányt

átadja

6. napirendi pont:
A polgármester illetményének és költségtérítésének-, valamint az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 64. § (1) bek. alapján a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi
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megbízatásban látja el. A főállású polgármester illetményre, a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjra jogosult.
Az illetmény összegét és a tiszteletdíj mértékét a Mötv. a település lakosságszámától függően
határozza meg. Az összegekről a törvényi előírások figyelembe vételével, a Képviselő-testület
dönt.Az illetményt akkor is újból meg kell állapítani, ha a polgármestert újraválasztották.
A polgármesteri illetmény, az alpolgármesteri tiszteletdíj közérdekű adat, tehát nyilvános
ülésen kell tárgyalni.
Demjénben a polgármester főállásban látja el feladatait. A rá vonatkozó illetmény szabályok
szerint illetményének megállapítására vonatkozóan a testületnek nincs mérlegelési joga.
501 – 1.000 fő lakosságszámig 398.900 Ft/hó
A főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, melynek összege illetményének 15
%-a, azaz 59.835 Ft.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 25/L
§-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a
Kttv-nek a cafetéria juttatást szabályozó 151. §-át. E juttatást a törvény alanyi jogon biztosítja,
a jogosultságot a Kttv. a jogviszony fennállásához köti.
A fentiekre tekintettel, a cafetéria juttatást a polgármester részére is biztosítani kell.
Mivel a polgármester tekintetében, a Képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, a
polgármestert megillető cafetéria juttatás összegéről, valamint igénybevételének,
elszámolásának és visszatérítésének szabályairól is a Képviselő-testületnek kell döntenie.
A fentiekre tekintettel,a következő határozati javaslat elfogadását javaslom:
HATÁROZATI JAVASLAT:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Géza polgármester illetményét
398.900 Ft-ban, költségtérítésének összegét, illetményének 15 %-ában, 59.835 Ft-ban állapítja
meg.
Fodor Géza polgármester számára a Képviselő-testület a Kerecsendi Közös Önkormányzati
Hivatal köztisztviselőivel azonos összegű cafetéria juttatást állapít meg.
A polgármestert megillető cafetéria juttatás igénybe vételére, elszámolására és
visszafizetésére a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért az elhangzott határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
127/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Fodor Géza polgármester illetményét 398.900 Ft-ban,
költségtérítésének összegét, illetményének 15 %-ában,
59.835 Ft-ban állapítja meg.
Fodor Géza polgármester számára, a Képviselő-testület a
Kerecsendi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
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köztisztviselőivel azonos összegű cafetéria juttatást
állapít meg.
A polgármestert megillető cafetéria juttatás igénybe
vételére, elszámolására és visszafizetésére a Kerecsendi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Közszolgálati
Szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg
úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja90%-át.
Ez a maximális összeg - figyelembe véve Demjén lakosságszámát – 179.460 Ft.
A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
A társadalmi megbízatású alpolgármester is jogosult költségtérítésre tiszteletdíja 15 %-ának
megfelelő összegben.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy a megválasztott alpolgármester tiszteletdíját az előző ciklus mintájára, bruttó
34.800 Ft/hó összegben, költségtérítését pedig 5.200 Ft-ban állapítsa meg a Képviselőtestület.
HATÁROZATI JAVASLAT:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Török Ferencalpolgármester
tiszteletdíját 34.800 Ft-ban, költségtérítését a tiszteletdíj 15 %-ában, 5.200 Ft összegben
állapítja meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Aki egyet ért az elhangzott határozati javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 4 igenszavazattal és 1 tartózkodással, az alábbi
határozatot hozta:
128/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Török Ferenc alpolgármester tiszteletdíját
34.800 Ft-ban, költségtérítését a tiszteletdíj 15 %-ában,
5.200 Ft összegben állapítja meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont:
A Pénzügyi Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása valamint a külsős bizottsági
tag eskütétele, esküokmány aláírása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az esküokmány csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Ez sem lesz meglepetés a számotokra, már erről is tájékoztattalak benneteket.
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A Pénzügyi Bizottság elnökének Kiss Gyula képviselőt és Menyhárt Lászlót tagnak
javasolom megválasztani, továbbá külsős tagként Tóthné Virág Ildikó Demjén, Dózsa György
utca 21. szám alatti lakost.
Javaslom továbbá, hogy a Pénzügyi Bizottság üléseire állandó meghívott legyen Shah Renáta
Demjén Vadaspark 266/1 hrsz. alatti lakos.
Aki egyet ért az elhangzott javaslattal, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5igenszavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának KépviselőTestülete a Pénzügyi Bizottság elnökének Kiss Gyula
képviselőt,tagjának Menyhárt László képviselőt, külsős
tagjának Tóthné Virág Ildikó Demjén, Dózsa György
utca 21. szám alatti lakost választja meg.
A Pénzügyi Bizottság üléseire állandó meghívott Shah
Renáta Demjén Vadaspark 266/1 hrsz. alatti lakos.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Folyamatos
Fodor Géza polgármester:
Gratulálok a megválasztott Pénzügyi Bizottságnak. Felkérem a külsős tagot, Tóthné Virág
Ildikót az eskütételre.
Kérem Tóthné Virág Ildikó bizottsági tagot, mondja utánam az eskü szövegét, majd írja alá az
esküokmányt.
Ezt követően, Tóthné Virág Ildikó bizottsági tag az alábbi szövegű esküt teszi:
„Én, …………………………………….
becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek;
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
Pénzügyi bizottsági tagságból eredő feladataimat
Demjén községfejlődésének előmozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Az aláírásokat követően a polgármester az egyik példány esküokmányt átadja aza külsős
bizottsági tagnak.

8. napirendi pont:
A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Nem szeretnék hosszasan szónokolni, megpróbáltam a következő pontokba összeszedni, hogy
mit szeretnék, és mihez kérem a segítségeteket. Ez nem fontossági sorrend.
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1. Életkörülmények javítása, infrastruktúra fejlesztése, a település lélekszámának emelése.
2. Fejlesztési koncepció kidolgozása, a gyógyhely települések támogatási pályázati
lehetőségeinek kihasználása.
3. Pályázati lehetőségekre való felkészülés, koncepciók kidolgozása és pályázatok benyújtása
minél szélesebb körben.
4. A település természeti adottságainak kihasználása, egyedivé és vonzóvá tenni a
településünket.
5. Civil szervezetek munkájának segítése és bevonása a település életébe.
A gazdasági programban kívánom majd részletes ismertetni. Kérem képviselő társaim
segítségét, hogy ez ne csak ábránd legyen.

9. napirendi pont:
Tájékoztató a képviselők összeférhetetlenségi szabályairól valamint vagyonnyilatkozattételi kötelezettségükről
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az összeférhetetlenségi szabályokkal kapcsolatban, egy nyilatkozatmintát szerkesztettem,
amit az ülést követően az aljegyző asszony kioszt majd részetekre, tanulmányozzátok át és
írjátok majd alá.
A vagyonnyilatkozattal kapcsolatosan köztudott, hogy minden képviselőnek és
polgármesternek a megválasztásától számított 30 napon belül majd évente, január 31. napjáig
vagyonnyilatkozatot kell tenni. A nyomtatványokkal kapcsolatosan szintén az aljegyző
asszony lesz majd a segítségetekre.
A méltatlansággal kapcsolatban az önkormányzati törvény szigorú szabályokat tartalmaz.Én
ezek közül a köztartozás mentességet szeretném kiemelni. Minden képviselőnek be kell
jelentkeznie a NAV-nál az ún. köztartozásmentes adózói adatbázisba, és azt a képviselőség
időtartama alatt végig biztosítania szükséges. Ez utóbbival kapcsolatban az aljegyző asszony
segítséget tud nyújtani, keressétek fel. Felhívom a figyelmet, hogy nemcsak az állam, hanem
az önkormányzat felé sem lehet a képviselőnek adótartozása.
10. napirendi pont:
Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Az előterjesztést írásban megkaptátok, de már korábban említettem Nektek, hogy szeretnék
egy másik bizottságot is: a Kulturális és Turisztikai Bizottság létrehozását javasolom. Ez
került bele az SZMSZ módosításába, javasolom annak az elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete
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Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IX. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
11. napirendi pont:
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatás tárgyalása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Kiküldtük írásban a támogatói okiratot és a korábban e tárgyban alkotott rendeletet
megkaptátok.
Korábban az volt a jellemző, hogy több volt a tűzifa, mint az igénylők száma, próbáltuk
szűrni az igényeket pl. helyszíni szemlével.
Várom a javaslatokat, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ésszerűbbé tenni a kiosztást.
Menyhárt László képviselő:
Kérdésem és javaslatom is az lenne, hogy a 70 év felettiek részesülhessenek ebből a
juttatásból. Igazságosabbnak tartanám. Az ő esetükben legyen magasabb az összeghatár.
Adjunk kevesebbet, de több embernek.
Ez legyen egy kiegészítés a 2.§ (2) bekezdés a pontjában.
Rézműves Róbert DDRNK elnök:
Az lenne a kérésem, hogy az ellenőrzés legyen hatékonyabb, arra vonatkozóan, hogy ne
lehessen eladni az így kapott tűzifát.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Menyhárt képviselő úr javaslatára javaslom, hogy a 70 éven felüliek számára, az egy főre jutó
havi jövedelemhatár legyen az öregségi nyugdíjminimum 300, %-a, egyedül élők esetén pedig
az öregségi nyugdíjminimum 400 %-a.
Kiss Gyula képviselő:
A kérelem benyújtási határideje legyen, november 15.
Fodor Géza polgármester:
Az elhangzott javaslatok figyelembe vételével javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifajuttatásról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
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12. napirendi pont:
Egyebek
Fodor Géza polgármester:
- Tájékoztató pénzügyi helyzetről és aktuális pályázatokról
Tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, az önkormányzat jelenlegi pénzügyi
helyzetéről. Az összes pénzkészletünk, a mai napon 65.291.196 Ft. Ebben pályázati pénzek is
szerepelnek, a szabad keretünk, pillanatnyilag 30.827.584 Ft.
Szeretnélek benneteket továbbá tájékoztatni az aktuális pályázatinkról, így:
- a Hagyományok Háza felújítása
- Kültéri fitnesz eszközök vásárlása
- Kerékpárút 3. szakasza
- Sportpark kialakítása
- Széchenyi úti járdafelújítás anyagtámogatása
- Eszközfejlesztés
- Kossuth téri útfelújítás- tartaléklistán szerepel
- Közösségi Ház felújítása- tartaléklistán szerepel
- Orvosi eszközök beszerzése
- Temetőben gyalogjárda kialakítása.
-Polgármesteri Hivatal tetőtér beépítése
Van továbbá egy nagyon régóta húzódó ügyünk, ami a Polgármesteri Hivatal tetőterével
kapcsolatos.
Jóna Margit és Terdik László levelét e-mailben átküldtük.A mai napon postán is megérkezett
a beadványuk.
Nem vitatjuk, hogy beépült a Hivatal tetőtere, a vita tárgya annak az értéke. Több szakértő
került már e tárgyban kirendelésre, valóban van egy másodfokú ítélet, amit mi
megfellebbeztünk.
Jóna Margit pert indított az Egri Járásbíróságon szerződésen kívül okozott kár megtérítése
iránt, melyben 9.901.942 Ft megfizetését kéri tőlünk. Az ellenkérelem előterjesztésének
határideje 2019. december 2.
Javasolom, hogy ebben a perben is, a jelenlegi ügyvédet bízzuk meg a képviseletünkkel.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
130/2019.(X.30.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egri Járásbíróságon folyamatban levő, Jóna
Margit Erzsébet felperesnek- Demjén Község
Önkormányzata alperessel szemben szerződésen kívül
okozott kár megtérítése iránt indított perben dr. Kovács
Pál
(3300 Eger Bajcsy-Zsilinszky utca
II/213.)
ügyvédet bízza meg az Önkormányzat jogi
képviseletével.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
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Menyhárt László képviselő:
Néhány dolgot szeretnék elmondani. Az egyik a külterületi utak pályázatával kapcsolatos,
amennyiben az önkormányzat pályázna erre, akkor a Hegyközség átvállalná a pályázathoz
szükséges önerőt.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a futballpálya előtti járda balesetveszélyes valamint arra,
hogy a temető hátsó részén az út javítása szükséges.
Javaslom továbbá + 1 fő felvételét a karbantartók mellé, mert a jelenlegi létszám kevés. Ők
akár az elhanyagolt ingatlanok előtti területek rendbe tételével is foglalkozhatnának.
Fodor Géza polgármester:
Az Idősek napja november 15-én kerül megrendezésre.
Ezt követően a képviselők megtárgyalták a rendezvény részleteit.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést 19 órakor
bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Dányiné Szórád Ibolya
aljegyző
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