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. december 18.napján megtartott rendes, nyilvános ülésén
Határozat száma
154/2019.(XII.18.)
155/2019.(XII.18.)
156/2019.(XII.18.)

157/2019.(XII.18.)
158/2019.(XII.18.)
159/2019.(XII.18.)

160/2019.(XII.18.)
161/2019.(XII.18.)

Rendelet száma
16/2019.(XII.19.)
17/2019.(XII.19.)
18/2019.(XII.19.)
19/2019.(XII.19.)

Határozat tárgya
Lajtha László Néptánc Egyesületnek helyiség biztosítása
Rózsa Ferenc út névváltoztatása
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő RT és Demjén Község
Önkormányzata között, A típusú Sportpark létrehozására
vonatkozó megállapodás elfogadása
Demjén Község Helyi Esélyegyelőségi Program elfogadása
Demjén Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési
terv elfogadása
Dr. Várhelyi Tamás ajánlatának elfogadása, a település
turisztikai fejlesztési és marketing stratégiájának, valamint
akciótervének elkészítésére vonatkozóan
A Hegyeskő Napon a PaDöDÖ együttes fellépésének
elfogadása
A kerékpárút 3. szakaszának építésével kapcsolatos plusz
tervezői költségek elfogadása és hozzájárulás azok
kifizetéséhez
Rendelet tárgya
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló,
1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül
történő
házasságkötésről
szóló
9/2017.(V.2.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A jegyzőkönyv214– 224.számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. december 18.
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 köszöntömképviselőtársaimat és mindazokat, akik jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket.
Mielőtt megkezdjük az év utolsó soros ülését, szeretnélek meghívni Benneteket az ülést
követő vacsorára az Egri Korona Vendégházba.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes.
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 lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés
óta végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
2./ Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: Fodor Géza polgármester
3./ Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, az Önkormányzat
szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.15.) önkormányzati rendeletének
módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
4./ Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
5./ Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésről szóló 9/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
6./ Javaslat közterületnév – Rózsa Ferenc út- módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
7./ Együttműködési megállapodás a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési
és Közbeszerzési Zártkörűen Működő RT és Demjén Község Önkormányzata között, A
típusú Sportpark létrehozására vonatkozóan
Előadó: Fodor Géza polgármester (Az előterjesztés elektronikusan kerül kiküldésre)
8./Demjén Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
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9./Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
10./ Ajánlat Demjén település turisztikai fejlesztési és marketing stratégiájának valamint
akciótervének az elkészítésére
Előadó: Fodor Géza polgármester
11./ Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester
12./Települési támogatás iránti kérelem elbírálása- Zárt ülés
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
1. napirendi pont:
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta
végzett munkáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A szociális tűzifa kiosztása megtörtént a településen. Itt is szeretném megköszönni azoknak,
akik segítették ezt a munkát.
Az előző ülésen elfogadtuk az Eger Sikeréért Egyesülettel kötendő Együttműködési
Megállapodást, amelyet aláírva elküldtünk.
A leendő közművelődési szakemberrel felvettem a kapcsolatot, még mindig vannak az
alkalmazással kapcsolatosan kérdések.
A pályázati úton elnyert és megvásárolt traktor és a kapcsolódó eszközök megérkeztek, a
tárolásával kapcsolatban vannak még gondjaink.
Kértem egy árajánlatot a templom ledes világítására vonatkozóan.
Szeretném, ha hoznánk egy olyan elvi döntést, amelyben lehetőséget adnánk a Lajtha László
Néptánc Egyesületnek, hogy amíg a Művelődési Házat Egerben felújítják, helyet
biztosítanánk az Együttes próbáinak megtartásához. A későbbiekben – esetleg-műsort
adnának nekünk és lehetőséget is biztosítanánk a néptánc iránt érdeklődő demjéni lakosoknak.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Támogatom, de hol lenne ez a helyszín?
Menyhárt László képviselő:
A Művelődési Ház nagyterme szerintem megfelelne nekik és ez csak hasznára válhatna
Demjénnek.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk el ezt.
Aki egyet ért azzal,hogy amennyiben szüksége van rá, az egri Lajtha László Néptánc
Együttesnek térítésmentesen rendelkezésére bocsássuk a Művelődési házat, az
kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
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154/2019.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elvi döntést hoz arra vonatkozóan, hogy amennyiben az
egri Lajtha László Néptánc Együttesnek a próbái
lebonyolításához szüksége van helyiségre, az
Önkormányzat térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a
Demjéni Művelődési Házat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
részletek egyeztetésére.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.18) önkormányzati rendeletének módosítására
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés és a rendelet-tervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottság legutóbbi ülésén részletesen, sorról sorra végig tárgyaltuk.
Kiss Gyula képviselő:
Valóban részletesen megtárgyaltuk. Kérem az aljegyző asszonyt, ismertesse az elfogadott
határozatunkat.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ismerteti a Pénzügyi Bizottság4/2019.(XII.16.) számú határozatát, mely szerint:
„Demjén Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat
2019. évi költségvetési előirányzatainak tervezett módosítását és elfogadásra javasolja azt a
Képviselő-testületnek.”
Fodor Géza polgármester:
Köszönöm szépen, én is azt javasolom, hogy a kiadottak szerint fogadjuk el a rendelettervezetet, amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás.
Aki egyetért a kiadott rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)

217

3. napirendi pont:
Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelete
módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ez az előterjesztés egy általános felülvizsgálata a 2011. évi, jelenleg is hatályos SZMSZ-nek.
Egy-két dolgot pontosítottunk, egy-két dolgot módosításra javasolok.
Az alpolgármester úr fogadó óráját kellene még pontosan meghatározni.Sajnos vele nem
tudtam előzetesen egyeztetni.
Török Ferenc alpolgármester:
Minden páros héten, pénteken 10 órától 12 óráig javasolom.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs többkérdés, hozzászólás, javasolom, fogadjuk el az előbb elhangzott kiegészítéssel.
Aki egyet ért a kiadott rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (IX.
15.) önkormányzatirendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
4. napirendi pont:
Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Áttanulmányoztam a rendelet-tervezetet és nem találtam benne a kedvtelésből tartott állatok
tartására vonatkozó rendelkezéseket.
Egyre több a kóbor kutya a faluban.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Ezt a kérdést nem önkormányzati rendeletben kell szabályozni, központi jogszabályok
rendezik ezt a kérdést, bizonyos állatvédelmi kérdéseket a jegyző, bizonyos hatásköröket
pedig a Járási Hivatal hatáskörébe utalnak.

218

Kiss Gyula képviselő:
Jó lenne a lakosságot tájékoztatni az elfogadott szabályokról, felhívni a figyelmet a hó
eltakarítására, az ingatlanok gaztalanítására és azok elmaradása esetén a bírságolásra.
Fodor Géza polgármester:
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javasolom a rendelet-tervezet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlagaz alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
5. napirendi pont:
Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésről szóló 9/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Mindenki írásban megkapta a javaslatot.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Az előző ülésen vetődött fel az anyakönyvvezetőt megillető munkaruha juttatás.Bruttó 4.000
Ft-os emelést tartalmaz a javaslat az anyakönyvvezető részére. A házasulandók által fizetendő
25 e Ft szolgáltatási díj azonban nem emelkedne.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyet ért a kiadott rendelet-tervezettel, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal,egyhangúlag az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötésről szóló 9/2017.(V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
6. napirendi pont:
Javaslat közterületnév – Rózsa Ferenc út- módosítására
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
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Fodor Géza polgármester:
Ennek a napirendnek az előző testület már egyszer neki futott.Az ott élő lakosság ezt a
javaslatot elutasította, de most már törvényességi felhívást kaptunk e tárgyban.A Rózsa
Ferenc út nem lehet tovább Rózsa Ferenc út.Javasoljuk, hogy a neve Rózsa útra módosuljon.
Javasolom a határozati javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlagaz alábbi
határozatot hozta:
155/2019.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Demjén, 296/2 hrsz.-on nyilvántartott Rózsa Ferenc út
elnevezését Rózsa útra változtatja meg.
A Képviselő-testület döntéséről a Földhivatalt és a
közüzemi szolgáltatókat értesíteni kell.
A közterület-átnevezéssel érintett személyeket írásban
kell tájékoztatni a Képviselő-testület döntéséről és az
ezzel összefüggésben felmerülő szükséges ügyintézési
feladatokról.
A közterület-átnevezéssel érintett utcák új utcanév tábláit
ki kell helyezni az áthúzással érvénytelenített, korábbi
utcanév táblák meghagyása mellett.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
7. napirendi pont:
Együttműködési megállapodás a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zártkörűen Működő RT és Demjén Község Önkormányzata között „A”
típusú Sportpark létrehozására vonatkozóan
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Elektronikusan megkaptátok ezt az előterjesztést. Ez a sportpark eredetileg a Táncsics úton
valósult volna meg, de a közművek miatt ezt nem találták alkalmas területnek, ezért
javasoltuk a Sportpályán való elhelyezését.
Ha ezt a megállapodást elfogadjuk, kora tavasszal szeretnék ezt ott megvalósítani, csak egy
síkfelületet kell ott kialakítanunk, melyet Kiss Gyula képviselő úr vállalt.
Ha nincs kérdés, javasolom a megállapodás elfogadását.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal,egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
156/2019.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő
Rt. és Demjén Község Önkormányzata között„A” típusú
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sportpark létrehozására vonatkozó megállapodását és azt
az abban foglalt tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019.12.31.
8. napirendi pont:
Demjén Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program tárgyalása
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
A korábban készített Helyi Esélyegyelőségi Program felülvizsgálata megtörtént, nagy részben
az aljegyző asszonynak köszönhetően.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Központi jogszabályok határozzák meg a tartalmát, kapcsolódik hozzá egy intézkedési terv is.
Alapvetően az Európai Uniós pályázatok feltétele, hogy az önkormányzat rendelkezzen egy
ilyen programmal. Jól is használható ez a program egy-egy pályázat benyújtása során, hiszen
aktuális statisztikai adatokat is tartalmaz a településre vonatkozóan.
A mi településünk Demjén nem áll ilyen szempontból sem rosszul, nincs olyan meghatározó
társadalmi csoport, amellyel ilyen tekintetben kiemelten is foglalkozni kellene.
Köszönjük az aljegyző asszony segítségét, a program összeállítása során.
Menyhárt László képviselő:
Szépen összeállított program, sajnos ebből is kitűnik, Demjén öregszik.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom Demjén Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjánakelfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlagaz alábbi
határozatot hozta:
157/2019(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Demjén Község Helyi
Esélyegyelőségi Programját elfogadja.
(A HEP csatolva a jegyzőkönyvhöz)
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a Helyi
9. napirendi pont:
Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervére
Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A belső ellenőrzési kötelezettséget jogszabály írja elő.Ebben az évben a pályázati munka
célterület lenne az ellenőrzés középpontjában.
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Fodor Géza polgármester:
Javasolom a belső ellenőrzési terv elfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással, szavazzon.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
158/2019(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata elfogadtaDemjén
Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési
tervét.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: az ellenőrzési terv szerint

10. napirendi pont:
Ajánlat Demjén település turisztikai fejlesztési és marketing stratégiájának valamint
akciótervének az elkészítésére
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Írásban megkaptátok Dr. Várhelyi Tamás ajánlatát az akcióterv elkészítésére.
Fejlődni igazán akkor tudunk, ha igénybe vesszük egy szakember segítségét is, hogy segítsen
nekünk megfogalmazni, hogy mit és hogyan szeretnénk. Még annyit szeretnék elmondani az
ajánlattevőről, hogy ő írta azt a pályázatot is, amelyben a sétautak mentén a mi közigazgatási
területünkön négy pihenőhely került többek között kialakításra, és amely összeköti
Andornaktályát Demjénnel.
Menyhárt László képviselő:
Jó bornak is kell a cégér, a marketing a mai világban elengedhetetlen.
Demjénben rengeteg lehetőség van, annak kihasználásához szakemberre van szükség, én
támogatom a javaslatot.
Fodor Géza polgármester:
Én is javasolom az ajánlat elfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
159/2019(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta Dr.
Várhelyi Tamás ajánlatát a település turisztikai fejlesztési
és marketing stratégiájának, valamint akciótervének
elkészítésére vonatkozóan, és azt az abban foglalt
tartalommal elfogadja, továbbá megbízza az ajánlattevőt
a dokumentum elkészítésével, 1.200 e Ft összegben.
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Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Fodor Géza
Határidő: Értelem szerint

11. napirendi pont:
Egyebek
Fodor Géza polgármester:
Felvettem a kapcsolatot a Hegyeskő Napon fellépő Falusi Mariannal, vállalja a fellépését és
tájékoztatott a PaDöDö együttes fellépésének a lehetőségéről is. Az egyik 250 e Ft+Áfa, a
másik 400 e Ft+ÁFA.
Melyiket válasszuk?
Menyhárt László képviselő:
Szerintem a PaDöDö ajánlatát fogadjuk el.
Fodor Géza polgármester:
Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
160/2019. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata a 2020 augusztusában
tartandó Hegyeskő Napon történő fellépésre a PaDöDÖ
együttes ajánlatát fogadja el 400 e Ft+ ÁFA összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Fodor Géza
Határidő: Azonnal
Ezt követően a Képviselő- Testület megtárgyalta a Hegyeskő Nap további lehetséges
programjait.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Javasolom, hogy a Demjéni Hírmondó januárban is jelenjen meg. A szerkesztő programmal
kapcsolatosan is döntést kellene hozni.
Kiss Gyula képviselő:
Tegyük bele a tetőtérrel kapcsolatos bírósági perekről való tájékoztatást is.
Fodor Géza polgármester:
Az előző ülésen már volt szó az Eger Térsége Fejlesztési Egyesülettel kötendő
megállapodásról. Felvettem velük a kapcsolatot, és azt a tájékoztatást adták, hogy a két
szervezetnek, az Alapítványnak és az Egyesületnek kell megállapodást kötniük. Az 1 millió Ft
támogatás látogatószámhoz van kötve, ezért az a javaslatuk, hogy a látogatottság arányában
történjen a pénz elosztása.
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Kiss Gyula képviselő:
Továbbra is azt javasolom, hogy legyen egy kézben a pénz, vagy pályáztassuk meg a két
szervezet között. Ezt a pénzt rendezvény megszervezésére kapják, komolyabb előadót pedig
több pénzből lehet rendelni.
Menyhárt László képviselő:
Nem tartom jó ötletnek, akkor a két szervezet között harag, esetleg sértődés lesz. Mindkettő
ugyanazokkal az emberekkel dolgozik.
Pályáztatás esetén tágulna a kör.
Inkább a két szervezet vezetőjével üljön le a polgármester és beszéljék meg, és ebbe esetleg
vonjátok be a Kulturális Bizottságot.
Meg kell beszélni és ne egymás háta mögött történjen.
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatlak benneteket, hogy az Egri Hulladékgazdálkodás januártól árat emel, 5 %-os
mértékben.A Gordiusz Intézmény a népkonyhai szolgáltatást más helyszínen kívánja végezni
a településen, nem azon, amit mi felajánlottunk.
Érkezett egy ajánlat a Községháza előtetőjének elkészítésére vonatkozóan Török Zsolt egri
vállalkozó részéről 1.200 e Ft összegben.
Menyhárt László képviselő:
Egy kicsit soknak tűnik az ajánlat, de csináltassuk meg.
Kiss Gyula képviselő:
Egy részletesebb árajánlat jobb lenne, kérjünk tőle.
Fodor Géza polgármester:
Ahhoz, hogy megvalósulhasson a kerékpárút 3. szakasza, ki kell fizetnünk a keletkezett plusz
tervezői költségeket, ami 3, 5 m Ft +ÁFA. Javasolom, hogy fizessük ki, mert ez a
későbbiekben többet fog jelenteni a településnek.
Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
161/2019. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta a
kerékpárút 3. szakaszának építésével kapcsolatos plusz
tervezői költségeket és hozzájárul azok kifizetéséhez,
3.500 e Ft+ÁFA összegben.
Felelős: Fodor Géza
Határidő: 2019.12.31.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést
bezárta.
K.m.f.
Fodor Géza
polgármester

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