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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. február 12. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

11/2020.(II.12.) A Demjén 287/2 hrsz.-ú ingatlan intézmény területbe vonása 

12/2020.(II.12.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása 

13/2020.(II.12.) Demjén Község Önkormányzati Adóhatósága 2020. évi 

ellenőrzési terve 

14/2020.(II.12.) Demjén Község Önkormányzata 2020-20204. Gazdasági 

Program elfogadása 

15/2020.(II.12.) A kötelező iskolai felvételt biztosító általános iskola 

kijelölésének véleményezése 

 

Rendelet száma Rendelet tárgya 

1/2020.(II.14. az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 9– 15 .számozott oldalt tartalmaz.  

mailto:onkormanyzat@demjen.hu
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2020. február 12. 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, Menyhárt 

László képviselő jelezte távol maradását. 

Javaslom, hogy a mai képviselő-testületi ülésen, a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat 

tárgyaljuk meg. 

 

Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 4 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 2020. évi költségvetésére 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 3./ Javaslat a 2020. évi helyi adó ellenőrzési tervre 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

4./ A Gazdasági Program prioritásainak meghatározása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

5./ Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

1. 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 elfogadott virtuális valóság sátorra vonatkozó ajánlatot elfogadtuk, a 

szerződés aláírásra került. 

A Heves Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Juhász Attila Simon a mai napon személyesen 

meglátogatott bennünket. A következő időszak pályázati lehetőségeiről egyeztettünk. 

Településünk bemutatkozó anyagának amegrendelt román és német nyelvű turisztikai 

kiadványban való megjelenése megtörtént. 

A pályázatíróval,a bölcsődével kapcsolatos megbeszélés 2020. február 17-én 9 órakor lesz. 

Egyeztettem a bányaterület tulajdonosával. 4,5 m Ft az ajánlati ára.Javasolom, hogy fogadjuk 

el. 

A testvértelepülésre, Deméndre a látogatás február 27.-én lesz. 



11 
 

2. napirendi pont: 

 

Javaslat Demjén Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésére 
Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó: 

Ismertetem az átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatót. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A költségvetéshez kapcsolódóan kértem néhány árajánlatot: 

A temető melletti út felújítására megérkezett a tervezői költségvetés 9.871.617 Ft összegben. 

Ezt nem tartalmazza a költségvetési terv. 

Az imázs katalógus szerkesztésére (nyomdakész állapotban) 120 e Ft-os ajánlat érkezett. Ezt 

sem tartalmazza a költségvetési terv.  

Javasolom, hogy ezeket vegyük bele a költségvetésbe. 

Az óvodai KRESZ pálya költségbecslése 5.713.730 Ft.A költségvetésben 2 m Ft szerepel. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Az óvodai KRESZ pálya földmunkarészét és annak a kivitelezését, az időjárás függvényében, 

májusi határidővel, önként vállalom. Csak az anyag részében kérem az önkormányzat 

segítségét. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Köszönjük szépen a felajánlást. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az a javaslatom, hogy legyen egy költségvetése a kivitelezésnek és a Képviselő-testület azt 

hagyja jóvá. 

 

Kiss Gyulaképviselő: 

Jutalmazásra tett javaslatot a Pénzügyi Bizottság. Ez belekerült a költségvetésbe? 

 

Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó: 

1, 5 m Ft-ot tartalmaz a javaslat. 

 

Kiss Gyulaképviselő: 

Én nagyobb összegre gondoltam, legalább 1 havi bérnek megfelelő jutalmat gondolnék, 

szeretném ezt elérni. Szeretném, ha helyre állna az adórend is. 

A bölcsőde az óvoda mögötti területen, a 287/2 hrsz.-on lenne jó helyen. Akár vásárlás, akár 

kisajátítás útján. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A rendezési tervben célszerű lenne intézményi területnek átminősíttetni ezt a területet.  

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Korábban, a rendezési terv módosítása kapcsán már jóváhagyta a testület azokat az 

ingatlanokat, amelyeket elővásárlási joggal javasolt a rendezési tervben, talán ezt a területet is 

bele vonhatná a testület. 
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Fodor Géza polgármester: 

Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy egészítsük ki ezzel a demjéni 287/2 hrsz.-ú területtel 

a 139/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozatunkat, és javasoljuk, hogy ez intézményi 

terület legyen a rendezési tervben. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

11/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a bölcsőde kialakításával kapcsolatosan úgy határoz, 

hogy a 139/2019.(XI.28.) számú Képviselő-testületi 

határozatát kiegészíti a Demjén, 287/2 hrsz.-ú területtel. 

Javasolja továbbá a településtervezőknek, ennek a 

területnek, intézményi területté való átminősítését.  

Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

Határidő: Azonnal 

 

Kiss Gyulaképviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2020. évi költségvetést. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs a költségvetéshez kapcsolódóan kérdés, javasolom az elfogadását. 

Először az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót fogadjuk el. 

Aki egyetért vele, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

12/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

előterjesztéssel egyezően ahatározat melléklete szerint 

elfogadja a 2020. január 1- 2020. február 12. közötti 

időszak átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolót.  

(A melléklet csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérem, aki egyet ért a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezettel, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 
(A rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 
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3. napirendi pont: 

Javaslat a 2020. évi helyi adó ellenőrzési tervre 

Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Írásban minden képviselő megkapta a tervezetet. Van-e kérdés? 

Ha nincs kérdés, javasolom a határozati javaslat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

13/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Demjén község önkormányzati 

adóhatóságának 2020. évi helyi adóellenőrzési tervét, és 

elfogadta azt. 

A Képviselő-testület hozzájárul a Kerecsendi Közös 

Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségén, a 

köztisztviselői létszám feltöltéséhez és az ehhez 

szükséges fedezetet költségvetéséből biztosítja. 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

(Az ellenőrzési terv csatolva a jegyzőkönyvhöz!)  

 

4. napirendi pont: 

A Gazdasági Program prioritásainak meghatározása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Írásban megkaptátok az anyagot. A végén szereplő felsorolás, nem fontossági sorrendet jelent. 

Ha nincs kérdés, javasolom a Gazdasági Program elfogadását az előterjesztésnek 

megfelelően. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

14/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Demjén Község Önkormányzatának 2020-2024. évi 

Gazdasági Programját az előterjesztésnek megfelelően, 

elfogadja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 

(A Gazdasági Program csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 
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5. napirendi pont: 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Heves Megyei Önkormányzat koordinálásával az EMMI által kiírt „Előadó művészeti 

szervezetek többlettámogatása” című pályázaton, sikerült 500 e Ft-ot nyernünk, melyet falusi 

majális és gyermeknap rendezvényeire költhetünk el. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Az Egri Tankerületi Központ tájékoztatta az Önkormányzatot, mivel a településen nem 

működik általános iskola, melyik egri oktatási intézményt jelöli ki, mint kötelező felvételt 

biztosító intézményt. Ez az idei évben, az Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola lenne.Ehhez 

kéri az önkormányzat véleményét. 

A korábbi években mindig az Arany János Általános Iskola volt ez az intézmény, mellyel a 

Képviselő-testület korábban nem értett egyet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Én a magam részéről örömmel támogatom ezt a javaslatot. 

Aki tudja ezt támogatni, és ezzel egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

15/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 24.§ (1a) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta az 

Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem 

tábornok utca 3.) tájékoztatóját a kötelező 

felvételt biztosító iskola kijelölésével 

kapcsolatosan. 

A Képviselő- testület, egyetért Demjén települést 

illetően, a kötelező felvételt biztosító Egri 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola kijelölésével. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2020. február 15. 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 
A civil szervezetekkel az Együttműködési megállapodás elkészült. 

Szintén elkészül a programterv is, szeretnénk minél előbb megjelentetni az eseménynaptárt is. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Szeretném, ha a község közéletébe, az általános és középiskolai tanulókat is bevonnánk, 

gondolok itt pl. arra, hogy a nemzeti ünnepek előtt kiírnánk egy pályázatot az irányukba, 

megpályáztatnánk az ünnepi beszéd- és versmondást és azt díjaznánk, valamint felkérnénk a 

közreműködésre is őket. 

A Pénzügyi Bizottság ülésén már volt szó arról, hogy a turisztikai irodához kerékpárokat 

vásárolnánk, és azokat ki lehetne kölcsönözni. 
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Szintén volt szó arról, hogy gondolkodunk egy nonprofit társaság létrehozásán, ahová ez 

utóbbi és a következő feladatokat is ki lehetne szervezni:  

Vásárolnánk egy pótkocsit a traktorhoz, egy ún. TRAKMOBIL-t, amivel falujáró túrákat 

szerveznénk a turistáknak. Az Óvodai KRESZ pálya kialakítását májusra szeretnénk 

végrehajtani, ide vásárolnánk 6 db elektromos kisautót és a nyári időszakban lehetne ezt 

mások számára is használni. Ez 1-2 ember további alkalmazását is lehetővé tenné. Nem nagy 

anyagi befektetések ezek, de bevétel is származna belőlük. 

 

Rézműves Róbert, a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Véleményem szerint a Kisboltot nem érdemes felújítani. A Rákóczi úton van egy eladó 2574 

m2-es ingatlan, ezt kellene megvásárolni. Ha jól tudom, 15 m Ft az ára. Itt lehetne a boltot 

kialakítani. Van itt egy nagy telek, ahol a parkolás is biztosítva lenne. Érdemes ezen a 

javaslaton elgondolkodni! 

 

Török Ferenc alpolgármester: 

A kerékpárút mellett nagyon sok a kátyú. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Zúzalékkal tudjuk megerősíteni. 

 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 

A Táncsics úton a „trafóház” nem került felújításra. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A költségvetésben szerepel 1 fő 8 órás turisztikai-közművelődési munkatárs. Javasolom, hogy 

hirdessük meg ezt az állást, határozzuk meg az alkalmazás feltételeit. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az a javaslatom, hogy először állítsunk össze egy pályázati felhívást, nézzük meg a 

feltételeket és ezt követően döntsön a Képviselő-testület. 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Fodor Géza                          Kiss Sándor 

polgármester          címzetes főjegyző nevében és megbízásából: 

       Dányiné Szórád Ibolya 

        aljegyző 

 


