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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302 

E-mail: onkormanyzat@demjen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. január 29.napján megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

1/2020.(I.29.) 2020. évi munkaterv elfogadása 

2/2020.(I.29.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 

Együttműködési Megállapodás jóváhagyása 

3/2020. (I.29.) Fodor Géza főállású polgármester szabadság ütemezésének 

jóváhagyása 

4/2020.(I.29.) A 0203/20 hrsz-ú ingatlan gyümölcstermőhelyi kataszter 

törlésének kezdeményezése 

5/2020. (I.29.) Éva Média Kft ajánlatának elfogadása turisztikai 

kiadványban való megjelenésre 

6/2020. (I.29.) A Hegyeskő Napi rendezvényre virtuális valóságshow 

megrendelése 

7/2020. (I.29.) A Széchenyi úton levő önkormányzati kisbolt felújítása 

8/2020. (I.29.) Művelődési Ház festési munkáiról 

9/2020. (I.29.) Területtisztítási megbízás és engedély Rézműves Róbert 

részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 1– 8. számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2020. január29. 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. 

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 a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

3./A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési 

Megállapodás tárgyalása 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

4./ A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

5./ Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

6./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 kerékpárút 3. szakászának építése tárgyában megkerestem a Heves Megyei Közútkezelő 

Kht. igazgatóját, aki az Útügyi Bizottsághoz irányított bennünket. Szintén megkerestük 

Révész Máriusz urat, aki az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos. 

Jegyző úrral voltunk személyesen a Kincstárnál, ahol ajánlották, hogy segítik a 

döntéshozókkal való találkozást. Kértem az országgyűlési képviselő úr segítségét is. 
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Sajnos, ha január végéig nem történik előrelépés ebben a pályázatban, akkor várhatóan a 

pályázati pénzt visszavonják. 

A rendezési tervvel kapcsolatosan voltam egy egyeztetésen az állami főépítésznél. 

A temető hátsó részén a kapu legyártásra került. 

A traktortároló helyiségének kialakítása folyamatban van. 

Az autóbusz megállókhoz solar típusú lámpák kihelyezése megtörtént. 

Tárgyalásokat folytattam bankjegykiadó automata kihelyezése tárgyában. 

Különböző árajánlatokat kértem be a költségvetési tételekhez. 

A kisbolt terveit átküldtem képviselő társaimnak. 

 

2. napirendi pont: 

 

Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(A javaslat csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs más javaslat, javaslom, hogy fogadjuk el a kiküldött előterjesztés szerint 2020. évi 

munkatervünket. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

1/2020.(I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az előterjesztéssel megegyezően, a határozat melléklete 

szerint elfogadta a Képviselő-testület 2020. évi 

munkatervét.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a munkaterv szerint 2020.12.31-ig 

 

 

3. napirendi pont: 

A Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás 

tárgyalása 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Írásban minden képviselő megkapta tervezetet. Törvény írja elő ennek a jelenleg is levő 

megállapodásnak a felülvizsgálatát. 

Úgy tudom, hogy a Roma Önkormányzat már elfogadta ezt. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Javaslom pontosítani a megállapodásban a Művelődési Ház címét. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs kérdés, javasolom a megállapodás elfogadását a Művelődési Ház címének 

pontosításával. 
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Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

2/2020.(I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 

elfogadja a Demjén Község Önkormányzata és a 

Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat között a 

melléklet szerint kötendő együttműködési megállapodást, 

és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 

megállapodások aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2020. január 31.   

 

4. napirendi pont: 

A polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szabadságomat július 2. napjától július 10. napjáig, valamint szeptember hónapban tervezem 

kivenni.  

 

Menyhárt László képviselő: 

Javasolom, hogy a törvénynek megfelelően vedd igénybe, ne legyen belőle probléma. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs kérdés, javasolom a szabadságolási ütemtervem elmondottak szerinti jóváhagyását. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület4 igen szavazattal,1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2020.(I.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Fodor Géza polgármester 2020. évi 

szabadságütemezését és jóváhagyta azt.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

5. napirendi pont: 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javaslom, hogy a költségvetést megelőzően tárgyaljuk meg az önkormányzat által 

megállapítandó szolgáltatási díjakat. Tételesen ismertetem. 

Van- e valakinek javaslata az emelést vagy csökkentést illetően? 

 

Menyhárt László képviselő: 

Maradjanak ezek a díjak!Javasolom, hogy amennyiben újra kinyit a gyógyszertár, kapjon 

bérleti díjmentességet, mert szerintem aránytalan, hogy pl. a kisbolt bérleti díja is annyi, mint 

a gyógyszertáré. 
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Az önkormányzat által megállapítandó szolgáltatási díjakkal kapcsolatban további észrevétel, 

javaslat nem hangzott el.  

 

Fodor Géza polgármester: 

Kanyóné Rácz Kinga egri lakos azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a 

tulajdonában levő demjéni 0203/20 hrsz.-ú területet, amely korábban málnás volt, és jelenleg 

gyümölcstermőhelyi kataszterben van, szeretné átminősíttetni ipari-gazdasági övezetté, és 

ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a folyamatban levő rendezési terv 

felülvizsgálatával kapcsolatban.  

Az állami főépítésznél is beszéltünk erről a kérdésről, ahol elhangzott, hogy amennyiben a 

szakhatóságok pozitívan véleményezik ezt a kérdést február végéig, akkor belefér a rendezési 

terv felülvizsgálatába, ha nem, akkor csak külön eljárásban történhet. 

 

Aki tudja ezt támogatni, ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlagaz alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2020. (I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 

Kanyóné Rácz Kinga egri lakos kérelmére kezdeményezi 

a kérelmező tulajdonában levő demjéni 0203/20 hrsz.-ú 

ingatlan gyümölcstermőhelyi kataszterből való törlését. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 
A következő téma az Éva Média Kft ajánlata, mely szerint lehetőségünk nyílik az idei évben 

egy-egy turisztikai kiadványban való megjelenésre román és német nyelven, többféle 

méretben. Körbeadom az ajánlatot. Ez az ajánlat a szerkesztésre, fordításra és megjelenésre 

vonatkozik. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Támogatom a javaslatot, nyitni kell tovább a turizmus felé. 

 

Fodor Géza polgármester: 
Akkor javasolom az elfogadását 1/1 oldal méretben. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2020.(I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az ÉVA Média Kft.(Kemecse) ajánlatát 

turisztikai kiadványban való megjelenésre román és 

német nyelven,2 X 1/1 oldal méretben, 97.000 

Ft+ÁFA/megjelenési nyelv összegben. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fodor Géza polgármester: 
A 2020. augusztus 8. napján tartandó Hegyeskő mapi rendezvényre javasolnék egy 

programot, ún. virtuális valóság eszközök bemutatását.  

Kértem erre vonatkozóan ajánlatokat, és ezek közül, a SONEDEKI VR Csapat (Győrzámoly) 

bruttó 172.800 Ft-os ajánlatát javasolom elfogadni, mely tartalmazza az alábbiakat: virtuális 

valóság eszköz játékokkal, pop up pult, roll up fal, Xbox One S játékkonzol, 4 órában, 15-19 

óráig. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

6/2020.(I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hegyeskő napi rendezvényre a 

SONEDEKI VR Csapat (Győrzámoly) virtuális valóság 

bemutatására szóló ajánlatát és azt bruttó 172.800 Ft 

összegben elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szolgáltatás megrendelésére.  

Felelős: Fodor Géza 

Határidő: 2020.02.14. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Már említettem, hogy egy tervezővel megtekintettük a kisbolt épületét.A felújítására, 

átalakítására vonatkozóan van több lehetséges változat. Költségbecslés csak nagyon óvatoson 

történt. Felvetődik az elektromos hálózat felújítása is. Dönteni csak akkor tudunk, ha látjuk, 

hogy mibe kerül. 

 

Szlávik Flórián Demjén, Táncsics M. utca 8. szám alatti lakos: 

Véleményem szerint, ezt a boltot máshol is el lehet képzelni, ennek a falunak nincs 

közterülete, nincs parkoló ehhez a bolthoz. 

Jól fontolja meg a testület ezt a döntést, mert ez alaphangon is 15-20 m Ft-os beruházás lesz. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Mi megpróbálunk gazdálkodni az önkormányzat rendelkezésére álló vagyontárgyakkal, sajnos 

nincs az önkormányzatnak sem épülete, sem területe. Meg kell vizsgálni, hogy miből tudjuk 

kihozni. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Arra a boltra ott, a buszmegállónál van szükségünk. Vizsgáljuk meg a lehetőségeket. Egy 

biztos ezt fel kell újítanunk. Lássunk egy árajánlatot. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az a javaslatom, hogy bízzunk meg egy építészt, dolgozza ki a költségeket, lássuk a pontos 

költségeket és azt követően hozzunk döntést. 

 

Az elhangzott javaslatra aKépviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 
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7/2020.(I.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 

az Önkormányzat tulajdonában álló Széchenyi utcai 

kisbolt felújítására, átalakítására tervdokumentációt és 

tételes tervezői költségvetést készíttet. Az épület 

esetleges felújításáról, illetve átalításáról ennek 

ismeretében hoz további döntést.  

Felelős: Fodor Géza 

Határidő: a tervező felkérésére 2020. február 14. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A múlt évben kaptunk egy árajánlatot a Művelődési Ház teljes festésére, amely nettó 924.782 

Ft-ra vonatkozott.Megkerestem a vállalkozót, aki azt az ajánlatot tette, hogyha februárban sor 

kerülne a festésre, tud adni 20% kedvezményt.  

 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 

Nagyon soknak tűnik az ajánlat. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Az lenne a javaslatom, hogy vegyük fel az egri szakképző intézettel a kapcsolatot, hogy a 

szakmunkástanulók kedvezményesen meg tudnák-e csinálni a festési munkálatokat, mert az 

ajánlat tényleg nagyon sok. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

8/2020. (I.29.)Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta a 

Művelődési Ház festésével kapcsolatos javaslatot és 

megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot 

az egri szakképző intézettel és érdeklődjön arról, hogy a 

szakmunkás tanulók közreműködésével lenne-e 

lehetőség a munkálatok elvégzésére.  

Felelős: Fodor Géza 

Határidő: Azonnal 

Fodor Géza polgármester: 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület engedélyezze Rézműves Róbert számára, hogy az 

Olajosok útja melletti területet takarítsa ki az ott található faanyagért cserébe. 

 

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

határozatot hozta: 

 

9/2020. (I.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete 

megbízza Rézműves Róbert demjéni lakost, hogy 2020. 

január 31. napjától legkésőbb 2020. augusztus 31. 

napjáig a Demjén községben, az ún. Olajosok útja 

melletti, az Önkormányzat tulajdonában álló vizes árkot 
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az abban lévő bokroktól, növényzettől megtisztítsa, 

egyúttal engedélyezi számára, hogy a megtisztítandó 

területen található hasznosítható faanyagot kitermelje, és 

saját céljaira elszállítsa.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2020.08.31-ig 

 

Menyhárt László képviselő: 

Az utóbbi időben sokat hallom a faluban, hogy az adózás nem mindenkire egyformán 

kötelező. Szeretnék látni az adózásról egy összesítőt, mennyi az adótartozás, hogy állunk. 

Ha 60 napon túli adótartozás van, el kell indítani az adó végrehajtási eljárást. 

Tegyünk meg mindent azért, hogy behajtsuk az adót. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Szeretnék egy közös beszélgetést a pályázatíróval és a Képviselő-testülettel. 

Többen felvetették, hogy jó lenne egy bölcsőde a faluban. Az a javaslatom, hogy mérjük fel 

az igényeket és vizsgáljuk meg a lehetőségeket ezzel kapcsolatban. 

 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 

Kilépett az önkormányzat a TDM- ből? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Folyamatban van a kilépésünk. 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyilvános ülést 

bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Fodor Géza                          Kiss Sándor 

polgármester          címzetes főjegyző nevében és megbízásából: 

       Dányiné Szórád Ibolya 

        aljegyző 


