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. november 28. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén
Határozat száma
137/2019. (XI.28.)
138/2019.(XI.28.)
139/2019.(XI.28.)
140/2019.(XI.28.)
141/2019.(XI.28.)

142/2019.(XI.28.)
143/2019.(XI.28.)
144/2019.(XI.28.)
145/2019.(XI.28.)
146/2019.(XI.28.)
147/2019.(XI.28.)
148/2019.(XI.28.)
149/2019.(XI.28.)
150/2019.(XI.28.)
151/2019.(XI.28.)
152/2019.(XI.28.)

Rendelet száma
13/2019.(XI.29.)
14/2019.(XI.29.)
15/2019. (XI.29.)

Határozat tárgya
A rendezési terv 02/9 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntése
A rendezési terv kisbolt területével kapcsolatos döntése
A rendezési terv elővásárlási jogokkal kapcsolatos döntése
Kulturális és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása
Hozzájárulás a Gordiusz Intézmény (5700 Gyula, Béke sugárút
12.) Demjén községben végzendő népkonyhai szolgáltatás
nyújtásához
Könyvtárbusz szolgáltatás Együttműködési Megállapodás
elfogadása
Demjén község közösségi színtereinek használati szabályzata
és házirendje elfogadása
Művelődési Ház bérbeadása, 2020. április 17 és 18. napjára
Jóga csoport Művelődési Ház használatára vonatkozó kérelme
Eger Sikeréért Egyesület (3300 Eger Csiky Sándor utca 19)
Együttműködési Szándéknyilatkozat
Karácsonyi díszvilágítás kihelyezése
EU- s pályázat megírására vonatkozó ajánlat elfogadása
Munkaruha Szabályzat elfogadása
Pályázati felhívás erőgépkezelő- karbantartó állás betöltésére
DELL típusú laptop vásárlás elfogadása a polgármester részére
Anyagi fedezet biztosítása önkormányzati dolgozók
jutalmazásához valamint Fodor Géza polgármester részére
jutalom megállapítás

Rendelet tárgya
a településkép védelméről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
a temetőről és temetkezésről szóló 14/2016. (XI.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

A jegyzőkönyv 199– 213. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 28. napján
a Demjéni Községháza Tanácskozó Termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) megtartott
rendes, 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.
Külön köszöntöm a településtervezőket.
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./ Demjén község településrendezési eszközei módosítása
Előadó: Mohácsi Katalin településtervező
Tölgyesi Diána településtervező
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés
óta végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
3./ Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester
- Kulturális és Turisztikai Bizottság tagjainak megválasztása, külsős tag eskütétele
- Tájékoztatás népkonyhai szolgáltatásról
- Megállapodás könyvtárbusz szolgáltatásról
- A közösségi színterek használatának a rendje
- Együttműködési szándéknyilatkozat Eger Sikeréért Egyesülettel
- Javaslat a településkép védelméről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosítására
- Javaslat a temetőről és temetkezésről szóló 14/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet
módosítására
- Karácsonyi díszvilágítás
- Szabályzat a munkaruha juttatás rendjéről
4./ Szociális tűzifa iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
1. napirendi pont:
Demjén község településrendezési eszközei módosítása
Előadó: Mohácsi Katalin településtervező
Tölgyesi Diána településtervező
Fodor Géza polgármester:
2017-ben kezdődött el településünk rendezési tervének a felülvizsgálata, ez a munka lassan a
végéhez közeledik.
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Felkérem a településtervezőket, hogy ismertessék az eddig elvégzett tevékenységet.
Tölgyesi Diána településtervező:
Lényegében nem módosítás történik, hanem egy teljesen új rendezési terv készül, a jelenleg
hatályos jogszabályoknak valamint a kért és jóváhagyott módosításoknak megfelelően.
Nem egyszerű a dolgunk itt Demjénben, nagyon sok beruházó, sokféle elképzelésének kell
megfelelnünk, ugyanakkor van egy nagyon értékes táji környezet, amit meg kell óvnunk.
Szeretném, ha részletesen végig mennénk a tervezeten. Elsősorban azokat a tervezett
módosításokat emelném ki, ami az eredeti elképzelések szerint nem vihető végbe, vagy ami a
testület döntését igényli.
Az 1. ilyen terület az ún. Előhágó területe, itt konkrét elképzelés nem volt, csak értékesíteni
szeretnék ezt a területet a tulajdonosok.
Ez a terület szőlőkataszteri területbe van sorolva, ezért jogszabály szerint ez nem lehet ún.
beépítésre szánt terület, a beépítési százalék csak 10 % alatti lehet, feletti csak akkor lehet, ha
különleges mezőgazdasági üzemi művelésbe vont területbe van sorolva. Pl. borház, vagy
valamilyen agrárturisztikai funkció. Ezt találjuk itt a legmegfelelőbbnek.19 000 m2 az
összterület
Fodor Géza polgármester:
Ez a terület már időközben kiosztásra került, több tulajdonosa van jelenleg is.
Mohácsi Katalin településtervező:
Akkor ez a testület döntését igényli, a mi javaslatunk az, hogy ezt a területet a továbbiakban is
egységként, egy tömbben kellene kezelni, ne sok kis területben legyen.
Ha felszabdaljuk a területet, akkor az önkormányzatnak közműveket és utat kell biztosítania.
Fodor Géza polgármester:
Szerintem a tulajdonosok is így gondolkodnak, azért fordultak együtt az önkormányzathoz.
Ha sok-sok kis terület lesz, nem biztos, hogy az önkormányzat tudja majd ezt kezelni.
Menyhárt László képviselő:
Én a magam részéről a tömbben való kezelést tudom támogatni.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy ezt a korábban, 02/9 hrsz.-on nyilvántartott területet, egy egységben, egy
tömbben kezeljük a rendezési tervben.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
137/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Demjén település rendezési tervének
felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatot, és úgy
határozott,
hogy
a
korábban
02/9
hrsz.-on
nyilvántartott,ún. Előhágó területet egy egységben, egy
tömbben kezeli a rendezési tervben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Mohácsi Katalin településtervező:
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A következő terület a volt Tüzép területe. Itt egészségturisztikai besorolást szeretnének
megvalósítani. Ez egy ökológiai folyosót érint, így csak 10 % alatti beépítésű, különleges
beépítésre nem szánt, gyógy turisztikai terület lehet.
Ezt követően a Képviselő-testület részletesen áttekinti a rendezési tervben tervezett
változásokat.
Fodor Géza polgármester:
A Táncsics út végén többen megvásároltak egy-egy területet, ahol lakóházat szeretnének
építeni. Abban a tudatban vásárolták meg, hogy ott lehet építkezni. Javaslom, hogy ezt a
területet módosítsuk úgy az elképzelésekhez képest, hogy az ő érdekeik ne sérüljenek.
Javaslom, hogy ez részben maradjon mezőgazdasági terület, a másik része pedig módosuljon
úgy, hogy a földút legyen a vízválasztó.
A javaslattal a Képviselő-testület egyet értett.
Tölgyesi Diána településtervező:
Pontosítani szükséges a kisbolt területét, valamint azokat az ingatlanokat, ahová az
önkormányzatnak elővásárlási jogot szeretnénk biztosítani a későbbi intézmény- vagy
településközpont-fejlesztésérdekében.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a kisbolt területén egy önálló telek alakuljon ki, és a későbbiekben kerüljön
felújításra az épület, hogy zavartalanul működjön a kisbolt, továbbá a térképen egyeztetett
ingatlanokra kerüljön elővásárlási jog.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
138/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a rendezési terv felülvizsgálata során elfogadja, hogy az
ún. kisbolt területén egy önálló telek alakuljon ki a
későbbi zavartalan működés érdekében.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
139/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a rendezési terv felülvizsgálata során az alábbi
ingatlanokat érintően fogadja el az önkormányzat
számára elővásárlási jogbiztosítását a településen a
későbbi intézmény- vagy településközpont-fejlesztés
érdekében:
Petőfi út 295/3, 301, 302/1, 8/1,8/2, 9, 10, 11, 12, 13
hrsz.
Szépasszonyvölgy utca pincesor 255 hrsz.
Szépasszonyvölgy utca 211, 214, 215, 2017, 218 hrsz.
Széchenyi út 50.104 hrsz.
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Dózsa György utca 85/2 hrsz.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
A településtervezők elhagyják az üléstermet.
2. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Az előző ülésen beszéltünk a jelzőtáblák kihelyezéséről, kértem a körzeti megbízottunk
segítségét.
Döntöttünk az előző ülésen az eszközbeszerzéses pályázatról.Ma megérkeznek a szükséges
meghatalmazások és az azt követő héten várhatóan az eszközök is.
Érkezett egy levél, amit eljuttattam nektek is a kerékpárút 3. szakaszával kapcsolatosan az
Irányító Hatóság véleményéről, mely szerint a Támogatási Szerződés általunk
kezdeményezett módosítása (mely szerint a belterületen épített kerékpárút jönne létre)olyan
indikátor csökkenést eredményezne, ami miatt visszafizetési kötelezettségünk keletkezne,
ugyanakkor nem zárkóznak el egy újabb forgalomszámlálástól, amivel megalapozható lenne a
belterületen az építés.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

3. napirendi pont:
Egyebek
Fodor Géza polgármester:
Az alakuló ülésen módosítottuk az SZMSZ-t, új bizottság került bele, meghatároztuk a
feladatait is a bizottságnak.
A Kulturális és Turisztikai Bizottság tagjainak javasolom megválasztani a következő
személyeket: elnöknek javasolom Izer Ágnes Zsófia képviselőt, tagjainak pedig Kiss Gyula
képviselőt és Dr. Urbán Lujza Szépasszonyvölgy utca 14. szám alatti lakost.
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlagaz alábbi
határozatot hozta:
140/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kulturális és Turisztikai Bizottság elnökének Izer
Ágnes Zsófia képviselőt, tagjainak Kiss Gyula képviselőt
és Dr. Urbán Lujza Demjén, Szépasszonyvölgy utca 14.
szám alatti lakost választja meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
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Ezt követően, Dr. Urbán Lujza nem képviselő 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;
Kulturális és Turisztikai 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 a külsős
bizottsági tagnak.
Fodor Géza polgármester:
Írásban megkaptátok a Gordiusz Intézmény (Gyula) megkeresését, melyben tájékoztat, hogy a
településünkön népkonyhai szolgáltatást szeretne nyújtani.Ehhez kell neki egy képviselőtestületi hozzájárulás és egy hely, ahol kioszthatja a napi egyszeri ingyenes ételt.
Vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, várhatóan befolyásolja a szociális étkeztetést
is.
Menyhárt László képviselő:
Tudom támogatni, de hol tudunk nekik helyet biztosítani? Az óvodába nem engedném be.
Fodor Géza polgármester:
Esetleg a Közösségi Ház udvarát tudnánk felajánlani.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá és a Közösségi Ház udvarát biztosítsuk
nekik.
Kérem, hogy aki az elhangzott javaslattal egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
141/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Gordiusz Intézmény (5700
Gyula, Béke sugárút 12.) Demjén községben népkonyhai
szolgáltatást nyújtson.
A Képviselő-testület erre a szolgáltatásra a Közösségi
Ház (3395 Demjén, Széchenyi I. út 36.) udvarát
biztosítja az Intézmény részére térítésmentesen.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
A következő téma a könyvtárbusz szolgáltatás, ami szintén a Közösségi Ház udvarán valósul
meg kétheti rendszerességgel.Kiküldtük a megállapodás tervezetet.
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Ha nincs kérdés, vélemény, javasolom, fogadjuk el.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
142/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárral kötendő könyvtárbusz szolgáltatásra
vonatkozó megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a Könyvtárral történő egyeztetés szerint
Fodor Géza polgármester:
Nemrégen volt egy megkeresés, melyben a Művelődési Ház igénybevételét kérték.Két nap 11 órára, jógatábort szeretnének rendezni.
Ennek kapcsán derült ki, hogy a közösségi színterek használati rendjére nincs konkrét
szabályozásunk, ezért az aljegyző asszony elkészítette ezt.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Amit a polgármester úr ismertetett először, az egy konkrét kérelem, a kiküldött használati
rend, pedig általános szabályokat tartalmaz. Javaslom, hogy ennek a tárgyalását vegyük ketté.
Először az általános szabályokról hozzon döntést a testület.
Tavaly fogadott el a testület egy rendeletet a közművelődésről.Abban meghatározta, hogy
melyek a térítésmentes és melyek a díjköteles szolgáltatások a közösségi színtereken, azokat
figyelembe véve állítottam össze a szabályzatot.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Javaslom, hogy a Szabályzat 6.1.6. pontban szereplő „haszonszerző” kifejezés „üzleti”
kifejezésre módosuljon.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Javaslom, hogy elfogadás után tegyük ki az intézményekben is ezt a Szabályzatot, hogy az
igénybe vevők is lássák ezeket.
10-15 fő jelenleg is használja a régi iskola tornatermét jóga céljára, de vannak még olyanok,
akik azt mondják, hogy jobb helyük lenne a Művelődési Házban.
Fodor Géza polgármester:
A Közösségi Ház fűtése egy idényben több mint 1 m Ft úgy, hogy pénteken és szombaton
vannak ott. Kértem a Demjéni Vagányokat, hogy tegyék át ők is e napok valamelyikére a
próbáikat.
A Művelődési Ház felfűtése sokkal többe kerülne, mert ott egész héten nincs program, és így
nincs fűtés sem.
Javasolom, hogy fogadjuk el az általános szabályokat először.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan, az alábbi
határozatot hozta:
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143/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja Demjén község közösségi
színtereinek használati szabályzatát és házirendjét.
Felhatalmazza a polgármestert a Szabályzat aláírására.
(A Szabályzat csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy döntsünk a konkrét kérelemről is, javasolom az elfogadását és 15 e Ft bérleti
díj megállapítását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
144/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kótai Henrietta kérésére hozzájárul a Művelődési Ház
bérletéhez 2020. április 17. és 18. napjára, 1- 1 órára,
jógatábor céljára.
A Képviselő-testület a bérleti díjat 15. 000 Ft-ban
állapítja meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: értelem szerint
Kiss Gyula képviselő:
Azt javaslom, hogy 10 főig használják a Közösségi Ház tornatermét,10 fő felett pedig adjuk
oda a Művelődési Házat az itteni jógásoknak.
Fodor Géza polgármester:
Van egy állandó létszám, aki mindig jelen van és körülötte cserélődnek az emberek.
Sajnos az a tapasztalat, hogy több program is indult már, pl. aerobik, de eddig kárászéletűek
voltak, abbamaradtak.
Az a javaslatom, hogy egy ½ év múlva térjünk vissza rá, addig meg használják a tornatermet.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
145/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a jóga csoport Művelődési Ház
használatára vonatkozó kérelmét, és úgy határozott, hogy
2020 májusában újra tárgyalja a kérelmet, addig pedig
biztosítja számukra a Közösségi Ház tornatermét,
térítésmentesen.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal és 2020. május
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Fodor Géza polgármester:
Önkormányzatunk tagja az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületnek, amely egy
Együttműködési Megállapodást juttatott el számunkra, melynek keretén belül egy civil
szervezet 1 m Ft támogatásban részesülhet rendezvényszervezésre. Én a DETTUBE-t
javasolom, valamint egyúttal azt is javasolnám a DETTUBE-nak, hogy egy olyan rendezvényt
valósítson meg belőle, mint pl. a disznótoros volt.
A DETTUBE azaz egyesület, amely ilyen jellegű turisztikai rendezvényeket szokott
szervezni.
Menyhárt László képviselő:
Jó lett volna látni ezt a pályázati kiírást előtte.
Fodor Géza polgármester:
Ez egy 2017-es pályázati kiírás volt, de most került ebbe a döntési stádiumba.
Menyhárt László képviselő:
Szerintem nemcsak egy civil szervezet van.Itt van az Együtt Demjénért Alapítvány is, nekik is
adni kellene ebből az 1 m Ft-ból.Szinte ugyanazok a tagok a két szervezetben, én nem
szeretném, ha sértődés lenne, legyen 500 -500 e Ft a DETTUBE és az Alapítvány között
felosztva.
Fodor Géza polgármester:
Nem tudom, hogy van-e erre lehetőség, utána nézek. Nekem továbbra is az a véleményem,
hogy jobban belevág az egyesület profiljába, mint az alapítványnak.
Szerintem az önkormányzati támogatásból meg tudja csinálni az alapítvány, amit eddig is
csinált, igazán nagy változás nem volt az utóbbi időben. Az alapítvány elsődleges célkitűzése,
hogy a településen élőknek csináljon valamit, míg az egyesület „vendégcsalogató”
programokat igyekszik szervezni.
A következő ülésre utána nézek a lehetőségeknek, hogy meg lehet-e osztani a pénzt, és
visszatérünk erre a döntésre.
A következő téma a kiküldött, Eger Sikeréért Egyesülettel kötendő Együttműködési
Szándéknyilatkozat.
Ha nincs kérdés, javasolom, hogy fogadjuk el.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Eger Sikeréért Egyesülettel (3300 Eger
Csiky Sándor utca 19) kötendő Együttműködési
Szándéknyilatkozatot, és azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: az Egyesülettel történő egyeztetés szerint
Fodor Géza polgármester:
A következő téma: Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 1/2018.(II.19. önkormányzati rendeletének módosítására.
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Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
A Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya
törvényességi javaslattal élt Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
településkép védelméről szóló 1/2018.(II.19. önkormányzati rendelete módosítására.
A javaslatot áttekintve és mérlegelve a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztettem a
Képviselő-testület elé.
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ezt az előterjesztést az előző testület 2019.
szeptemberi ülésén már tárgyalta, azonban azt nem fogadta el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni
szíveskedjen.
Fodor Géza polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
A temetőrendeletben javasoljuk, hogy amennyiben vállalkozói tevékenységet végez valaki a
temetőben, azt előtte be kell jelenteni a Községházán, ez lenne a javaslat lényege.
Menyhárt László képviselő:
Az a javaslatom, hogyha az első nagykapu zárva lesz, akkor záros határidőn belül
gondoskodjunk a hátsó kapu bezárásáról is.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért a kiadott rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a temetőről és temetkezésről szóló 14/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Kértem árajánlatot karácsonyi díszvilágításra, ami sajnos nem érkezett meg, hogy a
mellékutcákban is legyenek díszek.
Érkezett ajánlat a díszvilágítás kihelyezésére a Borosvill Kft-től, nettó 5 e Ft/db összegben.
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Javaslom az elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
147/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a karácsonyi díszvilágítás izzóinak Demjén községben
történő kihelyezésével megbízza a Borosvill Kft-t
(3349Nagyvisnyó, Béke út 6.) nettó 5.000 Ft/db
összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
Felvettem a kapcsolatot azzal a pályázatíró szakemberrel, akit a testvér települési
kapcsolatokra kiírt EU-s pályázat miatt kerestünk meg. Az ő ajánlata összesen 2.500
EUR+ÁFA.
Ha nincs kérdés, javasolom az ajánlat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal,egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
148/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta Rastislav
Kubala (Szlovákia) EU- s pályázat megírására vonatkozó
ajánlatát és azt az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Pályázat megírása: 1.100 EUR+ÁFA, nyertes pályázat
esetén a zárójelentés elkészítése: 1.400 EUR+ÁFA.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester:
A Munkaruha Szabályzat tervezetét írásban megkaptátok.Korábban is kaptak a dolgozók
munkaruhát, de nem volt leszabályozva.
Menyhárt László képviselő:
A köztisztviselők kapnak-e ruhapénzt?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Nem, egyedül, az anyakönyvvezető részesül ilyenben Kerecsenden.
Menyhárt László képviselő:
A következő ülésre elő kell készíteni a Demjéni Kirendeltséget érintően is a rendelettervezetet,
Fodor Géza polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, javasolom a Munkaruha Szabályzat elfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással, kérem, szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
149/2019(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Demjén
Község
Önkormányzata
Munkaruha
Szabályzatát elfogadja.
(A Szabályzat csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2020. január 1.
Fodor Géza polgármester szünetet rendelt el, majd a nyilvános Képviselő-testületi ülés 12. 45
perctől folytatódott.
Kiss Sándor címzetes főjegyző kerecsendi elfoglaltsága miatt nem tért vissza az ülésre.
Fodor Géza polgármester:
Szintén írásban került kiadásra a képviselők tiszteletdíjáról készült rendelet-tervezet.
A tiszteletdíj összege az előző ciklushoz képest nem változna, 15.000 Ft/hó/képviselőben
javasolom megállapítani.
Menyhárt László képviselő:
Én ennyi összeghez sem ragaszkodtam volna.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Fel lehet-e ajánlati a faluban működő civil szervezeteknek? Én a Sportegyesületnek szeretném
felajánlani majd.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Benne van a tervezetben, természetesen felajánlható.
Fodor Géza polgármester:
Amennyiben nincs más kérdés, vélemény, javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással, kérem, szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Fodor Géza polgármester:
Többször beszéltünk már arról, hogy +1 fő karbantartó alkalmazása válik szükségessé az új
gép és a kapcsolódó eszközök működtetése miatt is. Egyébként is nagyon sok feladat van,
amit el kell látni.
Javasolom, hogy hirdessük meg ezt az álláslehetőséget. A jelentkezőnek B kategóriás
jogosítványa és valami olyan szakképesítése legyen, amit karbantartóként is hasznosíthatunk.
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Amennyiben nincs más kérdés, javaslat, javasolom a határozati javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
150/2019(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alábbi pályázati felhívást fogadja el:
Demjén Község Önkormányzata pályázatot hirdet
erőgépkezelő - karbantartó állás betöltésére.
Az állás teljes munkaidős, határozatlan idejű
foglalkoztatási jogviszony.
Betöltésének feltétele:
- B kategóriás jogosítvány.
Az állás elbírálásánál előnyt jelent:
- erőgépkezelői képesítés,
- szakirányú végzettség valamely karbantartási feladat
ellátásához.
Bővebb információ és jelentkezés:
- személyesen: Fodor Géza polgármester 3395 Demjén,
Kossuth tér 1. Tel.: 36/550-301
- elektronikusan: a polgarmester@demjen.hu címen, a
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai valamint
szakképzettséget igazoló okmányok fénymásolata
bemutatásával.
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását
követően, azonnal betölthető.
Jelentkezési határidő: 2019. december 18. (szerda) 15 óra
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. december 18.
Fodor Géza polgármester:
Javaslatot szeretnék tenni közművelődés-szervező alkalmazására, melyről már többször
beszéltünk.
Január 1. napjától jó lenne alkalmazni azt, akit beiskoláztunk, a téli időszakban ismerkedne,
előkészülne a feladatokra.
Pályázatunk, ami a Közösségi Ház felújítására irányult, tartalmazza ezt a foglalkoztatást. A
pályázat, mint tudjátok, egyelőre tartaléklistán van.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Arról még nem szólt a polgármester úr, hogy a közművelődési szakember alkalmazása
kötelező feladata lenne az önkormányzatnak, mivel több közösségi színteret is működtet,
valamint költségvetési támogatást is igénybe vesz erre a feladatra.
Menyhárt László képviselő:
Ha a tanfolyam elvégzése – ami, mint mondtátok április vége - előtt alkalmazzuk, az pénzbe
kerül, és nem tudjuk, hogy a tartaléklistás pályázatunkat mennyire érinti.
Javasolom, hogy a következő ülésre ezeknek nézzünk utána.
A Képviselő-testület a döntést a következő ülésre elnapolta.
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Fodor Géza polgármester:
Az újságszerkesztéshez szükség lesz egy számítógépes szoftver megvásárlására, amelynek az
értéke 200 e Ft lenne.
Török Ferenc alpolgármester:
Ez a szoftver megvásárlására vonatkozik, vagy ez csak licence díj?
Fodor Géza polgármester:
Nincs erről információm, ezért javasolom, hogy erről is a következő ülésen döntsünk, addig
utána járunk ezeknek a kérdéseknek.
Arra kérlek benneteket, hogy járuljatok hozzá ahhoz, hogy keressünk egy tervezőt, aki a
Kisbolt felújítását, átalakítását megtervezné.
Tájékoztatlak benneteket, hogy a mikulás december 7-én megy a gyerekekhez, a csomagok
készülnek.
A falukarácsonyi ünnepséget, december 20-án délután tartjuk, a fát Szontágh Gyula ajánlotta
fel. A műsort Sztaniszláv Lászlóék adják.
Tegnap már be sem tudtam kapcsolni a laptopomat, az asztali gépem is nagyon régi, ezért
javaslom, hogy vásároljunk egy új laptopot a részemre. Kértem ajánlatokat, én javasolom,
hogy a DELL típusú gépet vásároljuk meg, 3 év garanciával.
Török Ferenc alpolgármester:
Javasolom, hogy fogadjuk el.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
151/2019(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete egy
DELL típusú laptop vásárlását fogadja el 231 e Ft
értékben, a polgármester részére.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
Török Ferenc alpolgármester 14 órakor távozik a Képviselő-testület üléséről.
Kiss Gyula képviselő:
Javaslom, hogy a közelgő karácsonyi ünnepekre tekintettel, megköszönve az éves
munkájukat, bruttó 50 e Ft jutalmat állapítsanak meg a munkáltatóink minden
Önkormányzatunknál dolgozónak, a fedezetet pedig mi biztosítsuk hozzá.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
152/2019(XI.28.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a
közelgő
karácsonyi
ünnepekre
tekintettel,
megköszönve az éves munkájukat, bruttó 50 e Ft
jutalom/dolgozó fedezetet biztosít minden Demjén
Község Önkormányzatánál dolgozó jutalmazáshoz
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továbbá Fodor Géza polgármesternek bruttó 50 e Ft
jutalmat állapít meg.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: azonnal
Fodor Géza polgármester
Köszönöm szépen a Képviselő-testületnek, de nem kívánom igénybe venni a jutalmat.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést
15 órakor bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Dányiné Szórád Ibolya
aljegyző
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