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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. március16. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

21/2020.(III.16.) Javaslat elfogadása óvoda bezárására vonatkozóan 

22/2020.(III.16.) Laptop beszerzésének jóváhagyása turisztikai és 

közművelődési munkatárs részére 

23/2020.(III.16.) A település rendezési terv módosításával kapcsolatos javaslat 

elfogadása a 467, 468, 469, 472 és 473 hrsz-ú ingatlanokra 

vonatkozóan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv24– 27. 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-testületének2020. március 16. napján a 

Demjéni Községháza tanácskozó termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) 

megtartottrendkívüli, nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat. Az egészségügyi vészhelyzettel kapcsolatban 

kértem, hogy gyertek be. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes. 

Javaslom, hogy a mai képviselő-testületi ülésen egyebeket tárgyaljunk meg. 

 

Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 5 igen 

szavazattal az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1./ Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

1. napirendi pont: 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

Fodor Géza polgármester: 

Mozgalmasan telt a hétvége a vészhelyzettel kapcsolatban. Az óvodavezetőt kértem arra, 

hogy mérje fel, hogy mennyi gyermek felügyeletét kellene biztosítani.Azt jelezte, hogy kb. 10 

gyermek lenne. Ma még kinyitottak, bár szigorú óvintézkedéseket tettek, pl. senki nem léphet 

be az intézménybe az óvodai dolgozókon kívül. Szeretném kérni a véleményeteket, hogy mit 

csináljunk, zárjuk-e be az óvodát? 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Pont a hétvégén hallottam, hogyha az óvodák bezárnak, a cégek megszervezik, hogy a 

dolgozók gyermekeinek a felügyeletét biztosítják. Szerintem ennek így nincs értelme. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Jól megfigyelhető, hogy azokban az országokban sikerült a vírus terjedését lelassítani, ahol 

drasztikus lépéseket tettek. A Magyar Orvosi Kamara véleménye szerint néhány héten belül 

jelentősen megszaporodik a fertőzöttek száma. Az én véleményem az, hogy zárjuk inkább be 

az óvodát! 

 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 

Nekem az a javaslatom, hogy zárjuk be az óvodát és gyermekfelügyeletet biztosítsunk. 

 

Török Ferenc alpolgármester: 

Nekem is ez a javaslatom. 
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Fodor Géza polgármester: 

Az elhangzottakat figyelembe véve javasolom határozatban elfogadni azt, hogy a Képviselő-

testület a Demjéni Varázsóvoda bezárását javasolja, minimális gyermekfelügyelettel. 

 

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

határozatot hozta: 

21/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a koronavírussal kapcsolatos rendkívüli helyzetben a 

Demjéni Varázsóvoda ideiglenes bezárását javasolja 

elrendelni a polgármesternek, minimális 

gyermekfelügyelettel. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2020. március 17. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Hivatal Demjéni Kirendeltségén korlátoztam az 

ügyfélfogadást, heti 3 alkalommal összesen 6 órában tart a Hivatal nyitva, az elektronikus és 

telefonon történő ügyintézést szorgalmazzuk. 

 

Kiss Gyulaképviselő: 

Javasolom, hogy az egyedül álló 70 éven felülieket írásban szólítsuk meg, hogy az 

önkormányzattól segítséget kérhetnek pl. gyógyszeríratásban, -kiváltásban, stb. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Majoros Péter karbantartó munkaviszonya megszűnt. 

Izer Ágnes Zsófia a holnapi napon lép munkába. 

Az ő részére javasolom, hogy laptopot vásároljunk a munkavégzéséhez. Kértem már 

árajánlatot az ügyben, az egyik Lenovo a másik Dell típusú. 

 

Török Ferenc alpolgármester: 

Mindkettő jó minőségű, a hosszabb garanciaidejűtjavasolom megvásárolni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

22/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a turisztikai és közművelődési munkatárs részére 

hozzájárul 1 db DELL Ispriron 3584 típusú laptop 

beszerzéséhez, bruttó 171.400 Ft értékben. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

A múltkor már beszéltünk az Akácfa utcáról a közműtervezés során. Mint tudjátok, 

folyamatban van a rendezési terv módosítása is és a településtervezők azt kérték, hogy ahol 

nem történt régóta semmi, azt minősítsük vissza mezőgazdasági területté. Mi ezt akkor 
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elfogadtuk, nem tudva azt, hogy telkeket vásároltak meg ott, és építeni szeretnének rá. 

Amennyiben hatályba lép az új rendezési terv, azok ott mezőgazdasági területek lennének, 2 

%-os beépítettséggel. Ezért az a javaslatom, hogy bizonyos területeket vegyünk ki a 

mezőgazdasági területből és azok maradjanak falusias lakóterületek. 

 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

23/2020.(III.16.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Demjén rendezési terv módosításával 

kapcsolatos előterjesztést és úgy határozott, hogy az 

alábbi hrsz.-ú ingatlanok ne kerüljenek mezőgazdasági 

területbe, hanem maradjanak falusias lakóterületben: 

467, 468, 469, 472, 473. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak Benneteket, hogy az 540 hrsz.-ú terület - a településtervezők tájékoztatása 

szerint - szőlő kataszterben van, így jelen felállás szerint, nem tudnak vele mit kezdeni.  

A Képviselő-testület befogadta ezt a kérelmet, továbbította, de nem módosítható 

pillanatnyilag ez a terület, legjobb szándékunk szerint sem. 

 

 

 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Fodor Géza     Kiss Sándor 

polgármester        címzetes főjegyző  

 


