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. július 15. napján,
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Határozat száma
28/2020.(VII.15.)
29/2020.(VII.15.)
30/2020.(VII.15.)
31/2020.(VII.15.)
32/2020.(VII.15.)
33/2020.(VII.15.)
34/2020.(VII.15.)
35/2020.(VII.15.)
36/2020.(VII.15.)
37/2020.(VII.15.)
38/2020.(VII.15.)
39/2020.(VII.15.)
40/2020.(VII.15.)
41/2020.(VII.15.)

Határozat tárgya
alatt hozott polgármesteri

a veszélyhelyzet
döntések
tudomásul vétele
a Pénzügyi Bizottság 2020. évi költségvetés módosítására
vonatkozó javaslat elfogadása
Széchenyi úti járda munkadíj fedezetére pénzösszeg
jóváhagyása
a Sportpálya előtti járda felújítás munkadíj fedezetére
pénzösszeg jóváhagyása
a civil szervezetek 2020. évi támogatásának fedezetére
pénzösszeg jóváhagyása
Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Gyermekjóléti beszámoló jóváhagyása
A civil szervezetek 2019. évi beszámolók elfogadása
A civil szervezetek 2020. évi pénzügyi támogatása
Adóellenőrzési ütemterv módosítása
BEG STÚDIÓ BT (Szarvaskő) rendezvényeken biztosított
szolgáltatások kifizetése
Kontroll Builder Kft megbízása műszaki ellenőri feladatok
ellátására – Hagyományok Háza
Névhasználat engedélyezése a Teniszbarátok Demjén Termál
Völgyi Sportegyesülete részére
Rakodókonténerek vásárlása

Rendelet száma
5/2020.((VII.16.)

Rendelet tárgya
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019.
(II.18.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

6/2020.(VII.16.)
7/2020.(VII.16.)

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 1/2020.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
az idegenforgalmi adóról
az adóztatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi
érdekeltségének rendszeréről

8/2020.(VII.16.)
9/2020.(VII.16.)

A jegyzőkönyv 36.- 53. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2020. július 15. napján,
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Jelen vannak: Fodor Géza polgármester
Török Ferenc alpolgármester
Izer Ágnes Zsófia képviselő
Kiss Gyula képviselő
Menyhárt László képviselő
Kiss Sándor jegyző
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Sike Gábor jegyzőkönyvvezető
Simon Miklósné családgondozó
Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó
Katona Krisztina óvodavezető
Rézműves Róbert Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
a lakosság részéről 2 fő
Fodor Géza polgármester:
Köszöntötte a jelenlévőket.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, kérte az ülés megtárgyalásra előterjesztett
napirendjének elfogadását.
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 vészhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Fodor Géza polgármester
2./Beszámoló Demjén Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról. (Zárszámadási rendelet elfogadása)
Előadó: Fodor Géza polgármester
3./Demjén Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
4./A 2019. évi gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Simon Miklósné családgondozó
5./ Civil szervezetek 2019. évi pályázati elszámolása és 2020. évi támogatásuk
megállapítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
5./Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a vészhelyzet alatt hozott polgármesteri döntésekről
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Tájékoztató csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
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Fodor Géza polgármester: elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta, de az
alábbiakkal egészítené ki a tájékoztatót: a vészhelyzetre tekintettel az óvoda bezárásra került.
Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem hangzott el, javasolta a tájékoztató tudomásul
vételét.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
28/2020.(VII. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete, úgy
határozott, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020.(III.11.)
Kormányrendelettel
kihirdetett
veszélyhelyzet időtartama alatt, a katasztrófa védelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó ügyekben meghozott, az előterjesztés
mellékletében felsorolt polgármesteri döntéseket
tudomásul veszi.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
2. Napirendi pont:
Beszámoló Demjén Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadási rendelet elfogadása)
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés írásban csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester: A Pénzügyi Bizottság a módosításokkal együtt részletesen
megtárgyalta a beszámolót és azt a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolta.
Az elhangzottak tekintetében, ha nincs kérdés, javasolom a határozati javaslat elfogadását a
2019.
évi
költségvetés
módosításáról
az
előterjesztésnek
megfelelően.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 1/2019. (II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester: javasolja a 2019. évi zárszámadási rendelet elfogadását.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:
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Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
3. Napirendi pont:
Demjén Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
Pénzügyi Bizottság tárgyalta a 2020. évi költségvetési rendelet módosítását. Javaslataik
alapján új tételek kerülnének a költségvetésbe, nevezetesen: önkormányzat telephely
kialakítása 5.000.000 Ft.-, polgármesteri hivatal klíma berendezése 500.000 Ft-, Imázs
katalógus kiadása 500.000 Ft.- értékben, óvoda tornatermében kazáncsere 700.000 Ftértékben. Összegségében 6.700.00 Ft.- pluszt jelentene a 2020. évi költségvetésben, melynek
fedezete, a helyi adóból befolyó bevétel lenne.A Pénzügyi Bizottság Demjén Község
Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadásra javasolta.
Kéri, hogy aki egyet ért a Pénzügyi Bizottság 2020. évi költségvetési előirányzatának
módosításával, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
29/2020.(VII. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata megtárgyalta az
önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítására
vonatkozó Pénzügyi Bizottsági javaslatot, és a tervezeten
felül, az alábbi előirányzatok beépítését rendeli el a
tárgyévi költségvetésébe:
1. A bevételi előirányzatot, azon belül a közhatalmi
bevételeket (HIPA) meg kell emelni 6.700 e Ft-tal
2. A kiadási előirányzatokba be kell tervezni az alábbi
feladatokat, az alábbi előirányzatokkal:
- Óvoda tornaterem fűtés korszerűsítés (kazáncsere)700 e
Ft
- Önkormányzati telephely kialakítása 5.000 e Ft
- Polgármesteri Hivatal klíma beszerzés 500 e Ft
- Imázs katalógus kiadása 500 e Ft
Összesen: 6.700 e Ft
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
A Széchenyi úti járdaépítéssel kapcsolatos árajánlatról tájékoztatja a képviselőket. Az
árajánlatban nem szerepeltek a bontási munkák, valamint kevesebb m2 járda szerepelt, mint
amennyi valójában megépült. Ebből kifolyólag közel 1.000.000 Ft.- plusz költség jelentkezett,
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ezért 5.934.440 Ft.- a járdaépítés teljes költsége. A munkálatok elkészültek, kisebb javítások
vannak még hátra.
A kiadás forrását a helyi adóbevételekből befolyó összeg biztosítaná.
Kéri, hogy aki egyet ért ezzel a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
30/2020.(VII. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Széchenyi úti járda munkadíj fedezetére további 1. 000 e
Ft összeget hagy jóvá, a tárgyévi költségvetésében.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Menyhárt László, képviselő:
Javasolja a Széchenyi úton, a Sportpálya előtti járda felújítását, mert az a rész már szinte
járhatatlan. A költségvetésből erre a munkára mindenképpen szükséges legalább 500.000 Ft
fedezetet biztosítani.
Fodor Géza polgármester:
A Széchenyi út Sportpálya előtti részének a felújításához az anyag biztosított, csak a
munkadíjat kell megfizetnünk. A javaslatot elfogadhatónak tartja.
Kéri, hogy aki egyet ért ezzel a javaslattal, az kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
31/2020.(VII. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Sportpálya előtti járda felújítás munkadíj fedezetére 500
e Ft összeget hagy jóvá, a tárgyévi költségvetésében.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
A civil szervezetek eredetileg tervezett összegének a csökkentését nem javasolja. Kéri, hogy
az eredeti előirányzatot tartsuk meg a költségvetésben.
Menyhárt László, képviselő:
Képviselő társa javaslatával egyetért, azt támogatja.
Fodor Géza polgármester:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen az a javaslat hangzott el, hogy ne a civil szervezetet, hanem
konkrét program kerüljön támogatásra. Véleménye szerint a járvány miatt kialakult
helyzetben, amikor már az év nagy részén túl vagyunk, ezt reálisnak tartja.
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Menyhárt László képviselő:
A támogatás 50 %-os csökkentését drasztikusnak tartja, mivel ebből az összegből a civil
szervezetek nem csak programokat szerveznek, hanem jelentős összeget fordítanak működési
célokra is.
Kiss Gyula képviselő:
Javasolja, hogy a civil szervezetek az igényelt összegeket kapják meg. Döntését azzal
indokolja, hogy ha elvonjuk a támogatást, akkor a szervezetek azt fogják mondani, azért nem
csináltak programot, mert nem kaptak rá pénzt az önkormányzattól.
A támogatások kerüljenek kiosztásra és meglátjuk, hogy az érintettek hogyan élnek majd a
lehetőséggel.
Rézműves Róbert Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Az igényelt támogatásuk a II félévben megrendezésre kerülő rendezvényeikre vonatkozik,
konkrét célok megjelölésével. Az igényelt összegről részletes elszámolást nyújtanak be.
Viszont valóban vannak olyan szervezetek, akik az eltelt félévben tényleg nem csináltak
konkrét rendezvényt.
Fodor Géza polgármester:
A vírussal kapcsolatos vészhelyzet erőteljesen átrendezte a költségvetésünket. Elsődleges
célunk a működéshez szükséges fedezet biztosítása volt. A helyi adóból befolyó bevétel
valamelyest enyhített a helyzeten. A civil szervezeteket támogatni kell az elvégzett munka
arányában és annak értékelése mellett. A programokat kellene előtérbe helyezni.
Menyhárt László képviselő:
A rendezvények megszervezése kemény munkát és több embernek az összefogását igényli.
Elég sok kritika éri az önkormányzatot, hogy csak a turizmus van támogatva. Igen is
támogatni kell a civil szervezeteket is, mert nélkülük nem működik a község sem.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Alapvetően mindenki egyetért, hogy a civil szervezetek nagyon fontosak. Elsősorban ennél
napirendi pontnál a költségvetés módosításáról tárgyalunk. Javasolja, hogy a civil szervezetek
támogatását a 2019-es évben biztosítottra megemelve fogadja el a testület. A következő
napirendi pontban, amelyben a civil szervezetek támogatásáról esik szó, konkrétan meg lehet
nézni a tervezett programokat és a támogatási igényeket.
Menyhárt László képviselő:
A civil szerveztek részéről összességében 2.665.000 Ft.- támogatási igény jelentkezett.
Javasolja a testületnek, hogy a 2020. évi költségvetésben 2.000.000 Ft.- támogatást
biztosítsunk a szervezeteknek. Program terveknek megfelelően kerüljön kiosztásra a pénz.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
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32/2020.(VII. 15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
civil szervezetek 2020. évi támogatásának a fedezetére
2.000 e Ft összeget hagy jóvá, a tárgyévi
költségvetésében.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Az elfogadott javaslatok mind beépülnek a költségvetési rendelet módosításába, kéri, hogy aki
egyet ért a rendelet-tervezettel, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 1/2020. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Részletes tájékoztatást adott a Pénzügyi Bizottsági ülésen kérdésként felmerült Közös
Hivatali hozzájárulás összegének jelentős emelkedésével kapcsolatban.
Kéri a tájékoztatója tudomásulvételét.

4. Napirendi pont
A 2019. évi gyermekvédelmi munka értékelése
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Simon Miklósné családgondozó
(Az előterjesztések csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Fodor Géza polgármester:
A napirendi ponttal kapcsolatos írásbeli beszámolót mindenki megkapta.
A gyermekvédelmi munkával kapcsolatos beszámolót jónak tartja, köszöni az aljegyző
asszony és a családgondozó lelkiismeretes munkáját.
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás nem érkezett, így javasolja a
testületnek gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolók elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
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33/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a jegyzői gyermekvédelmi feladatok 2019. évi
végrehajtásáról szóló beszámolót és az előterjesztés szerint
elfogadta azt
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a testületnek, a 2019. évi gyermekjóléti munkáról szóló családgondozói beszámoló
elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
34/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a gyermekjóléti feladatok 2019. évi
végrehajtásáról szóló beszámolót és az előterjesztés
szerint elfogadta azt
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal

5. Napirendi pont:
Civil szervezetek 2019. évi pályázati elszámolása és 2020. évi támogatásuk megállapítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Bereczné Dobos Judit helyi lakos:
A turisztika is nagyon fontos, ugyanakkor egyetért ért Menyhárt László képviselővel, hogy a
község és ezen belül a civil szervezetek tevékenysége is nagyon fontos, mert ez ad egy
arculatot községünknek. Nagyon fontos az emberek bevonása és passzivitásuk megtörése.
Közösségek létrehozása és együtt dolgozni a községért.
Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
2020. évi támogatással kapcsolatban lenne, észrevétele lenne mely szerint a támogatási
igényük elírásra került, mert nem 250.000 Ft.- hanem 500.000 Ft.- támogatást igényeltek.
Kéri ennek a módosítását.
Fodor Géza polgármester:
Aljegyző asszony megnézte a Roma Önkormányzat támogatási kérelmét és az észrevétel
jogos, gépelési hiba történt.
A civil szervezetek 2019. évi pályázat elszámolása megtörtént. Volt olyan, aki részben és
olyan is, aki teljes egészében el tudott számolni a támogatási összegekkel.
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Javasolja a képviselő-testületnek a civil szervezetek 2019. évi pályázati elszámolásának az
elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
35/2020. (VII.2.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Demjénben működő civil szervezetek 2019.évi
tevékenységéről készült beszámolókat és azokat jóváhagyta.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Megköszönte a civil szervezetek munkáját.
Tételesen ismertette a civil szervezetek 2020. évi támogatási kérelmeit az alábbiak szerint:
A Demjéni Futball Klub 2019. évben 800.000 Ft.- támogatást kapott, az elszámolást
megtörtént. 2020-ban 1.000.000 Ft.- támogatást igényelt. A pénzösszeget a bajnokságban való
részvételhez, nevezési díjak kifizetésére, új fűnyíró és sportszerek, valamint működési célra
szeretnék felhasználni.
Menyhárt László képviselő:
Az előző évhez képest 50.000 Ft-os emelést javasol, így az összeg 750.000 Ft.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Javaslata 800.000 Ft.
Fodor Géza polgármester:
Demjéni Polgárőr Egyesület 2019. évben 250.000 Ft támogatás kapott. Az elszámolás
megtörtént. Igényelt támogatás 2020. évre 365.000 Ft, melyet működésre,
járműüzemeltetésre, kommunikációs eszközök beszerzésére szeretnének fordítani.
Menyhárt László képviselő:
Javaslata 300.000 Ft, figyelemmel a 2.000.000 Ft-os keretre, amelyet már elfogadott a
testület.
Fodor Géza polgármester:
Őszirózsa Nyugdíjasklub 2019 évben 100.000 Ft.- támogatást kapott. Az elszámolás
megtörtént. Igényelt támogatás 2020. évre 100.000 Ft.- Működésre, rendezvényeken való
részvételre szeretnék fordítani az összeget.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Az igényelt támogatási összeg teljesítését javasolja.
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Fodor Géza polgármester:
Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi támogatása 125.000 Ft.- volt, melyről
az elszámolás megtörtént. 2020. évi támogatási igény: 500.000 Ft.Menyhárt László, képviselő:
Javaslata 150.000 Ft.
Fodor Géza polgármester
Együtt Demjénért Alapítvány 2019-ben 350.000 Ft támogatás kapott. Az elszámolás
megtörtént. 2020. évre igényelt támogatás 350.00 Ft, melyet a tervezett programokra,
kirándulásra szeretnének fordítani.
Menyhárt László képviselő:
A Turisztikai Egyesületnek és az Együtt Demjénért Alapítványnak a támogatási javaslata
275.000-275.000 Ft.- Továbbra is fontosnak tartja a 2.000.000 Ft-os keret megtartását.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Javaslata 300.000 Ft.
Menyhárt László képviselő:
A Hagyományőrző Népdalkórusnak 200.000 Ft-os igény mellett 150.000 Ft- támogatást
javasol.
Rézműves Róbert Roma Önkormányzat elnöke
A 150.000 Ft-os támogatást méltánytalannak találja a Roma Önkormányzat részéről, ezért a
közmeghallgatáson azt fogja javasolni, hogy ne is kérjenek támogatást.
Fodor Géza polgármester:
Megérti Rézműves Róbert elnök véleményét, de a településen élő roma nemzetiségű lakosok
arányában, véleménye szerint jónak mondható a támogatás összege.
Menyhárt László képviselő:
Ha a 2.000.000 Ft-os keretösszegből a Kisebbségi Önkormányzat 500.000 Ft támogatást
megkapja, akkor a keretösszeg 25 %-át kapja, ugyanakkor 7 szervezet igényelt támogatást.
Török Ferenc alpolgármester:
Javaslata szerint 50.000 Ft-tal csökkentsük, a Népdalkórus támogatását és azt az 50.000 Ft-ot
kapja meg a Roma Önkormányzat.
Fodor Géza polgármester:
Az elhangzottak alapján javaslom az alábbi összegek elfogadását:
Demjéni Futball Club 750. 000 Ft, Demjéni Polgárőr Egyesület 300. 000 Ft, Demjéni
Őszirózsa Nyudíjasklub 100. 000 Ft, Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 200. 000 Ft,
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Együtt Demjénért Alapítvány 275. 000 Ft, Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és
Borbarát Egyesület 275. 000 Ft, Hagyományőrző Népdalkórus (Vagányok) 100. 000 Ft.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan és az alábbi határozatot hozta:
36/2020.(VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a civil szervezetek
támogatási kérelmeit, a 2020. évben a szervezetek
anyagi támogatását az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Demjéni Futball Club 750. 000 Ft
2. Demjéni Polgárőr Egyesület 300. 000 Ft
3. Demjéni Őszirózsa Nyudíjasklub 100. 000 Ft
4. Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
200. 000 Ft
5. Együtt Demjénért Alapítvány 275. 000 Ft
6. Demjéni Turisztikai, Természetvédelmi és
Borbarát Egyesület 275. 000 Ft
7. Hagyományőrző Népdalkórus (Vagányok)
100. 000 Ft
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására,
valamint az aljegyzőt a támogatási szerződések
elkészítésére és a támogatási összegek
kifizetésére.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 15 nap

6. Napirendi pont
Egyebek
Katona Krisztina óvodavezető:
Beszámolt a vészhelyzet alatt végzett munkájukról és a prevenciós tervekről. A kialakult
helyzetnek megfelelően ők is felelősségteljes gazdálkodást folytatnak, természetesen a
minőségi szakmai munkát szem előtt tartva. (Részletes tájékoztató mellékletben csatolva)

Bereczné Dobos Judit helyi lakos:
Szakmai kapcsolat van kialakulóban a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral. A kistelepülések
kiemelt támogatást kapnak. Kiemelte a Könyvtárbusz szolgáltatást, melyet szeretnének
beépíteni az óvodai nevelési folyamatba is. A nyári táborunkat is támogatják 200.000 Ft-tal.
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Izer Ágnes Zsófia képviselő:
A Megyei Könyvtár minden kis településnek felajánlotta a programjait, melyekre még év
elején kellett leadni az igényeket. A vírus miatt ezek a programok elmaradtak, de a
továbbiakban (az év hátralévő részében) a programok minden településen biztosítottak
lesznek.
Fodor Géza polgármester:
Megköszöni az óvoda vezetője és a dolgozók lelkiismeretes munkáját.
Egyebekben, a következő napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy az idegenforgalmi
adóval kapcsolatban tanulmányúton jártak az aljegyző asszony és munkatársai egy olyan
településen, ahol ezen adónemet illetően sikerült hasznos tapasztalatokat szerezniük.
Felkéri Dányiné Szórád Ibolya aljegyző asszonyt az idegenforgalmi adó rendelet
módosításával és az adóvégrehajtási munka eredményességének növelésével kapcsolatos
tapasztalatok, javaslatok összegzésére.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Demjén Község Önkormányzatának a költségvetésében igen jelentős szerepet töltenek be az
adóbevételek. Az idei évben jelentős adóbevételi forrásoktól esik el az önkormányzat, pl. az
idegenforgalmi adót (IFA) 2020 évben nem kell megfizetni a vendégnek, viszont az
önkormányzat felé a szállásadóknak be kell vallaniuk, mert az önkormányzat a kiesett IFA
bevétel helyett, központi állami támogatást vehet igénybe.
Az adóellenőrzés mindig kiemelt szerepet játszott a Hivatal működésében, az idén a Pénzügyi
Bizottság és a Képviselő-testület is foglalkozott már ezzel a témával.
Kiss Gyula képviselő úr, eljuttatott hozzánk egy írásbeli javaslatot, mely elősegítené a
lakosság jogkövető magatartását és az ellenőrzések eredményességét.
Az ő javaslatait figyelembe véve, valamint a meglátogatott önkormányzati adóhatóság
tapasztalatait, javaslatait szem előtt tartva, a következőket döntések meghozatalát javasolnám
a Képviselő-testületnek:
1. Új önkormányzati rendelet alkotását javaslom az idegenforgalmi adóról, az IFA összegét
nem módosítva, teljesen új alapokra helyezve, pontosan meghatározva és előírva a
szállásadók nyilvántartás-vezetésével kapcsolatos kötelezettségeit. A jövőben ez szolgálhat
alapul majd a kötelezettségek ellenőrzéséhez. Javasolja Önkormányzat által biztosított
egységes bejelentőlapok használatának a bevezetését továbbá az önkormányzat által
meghatározott adattartalommal való vendégkönyv vezetését írnánk ebben elő.
A rendelet bevezetésének idejét 2020. szeptember 1-vel javasolja megállapítani, mivel a
bejelentő lapokat és a vendégkönyvet is az önkormányzat biztosítaná és idő szükséges e
technikai feltételek megteremtéséhez.
Javasolja a szállásadók összehívását és ott szóban, valamint írásban is tájékoztatást adnánk az
idegenforgalmi adó rendelet módosításáról.
2. Adóztatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről is készült egy
rendelet tervezet. Jelenleg is van az önkormányzatnak egy hatályos szabályozása, mely eddig
nem igazán került alkalmazásra. A rendelet tervezet összeállításánál több olyan önkormányzat
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rendeletét néztem meg, ahol szintén turizmussal foglalkoznak. Itt egy érdekeltségi alap
kerülne létrehozásra, mely az adóbevételekből lenne elkülönítve. Kifizetés feltétele a rendelet
tervezetben leírtak szerint kerülnének szabályozásra.
3. Javasolná a korábban elfogadott adóellenőrzési ütemterv módosítását több ponton.
Tekintettel arra, hogy munkaidőn túl-, és általában hétvégi a helyszíni ellenőrzés, ezért
javasolná, hogy külön megbízási díj kerüljön kifizetésre az önkormányzat költségvetéséből.
Ellenőrzési szankciók megállapításának a feltételei külön jegyzői szabályozásban kerülnek
megállapításra.
Menyhárt László képviselő:
Szükségesnek és jónak tartja a mulasztással kapcsolatos szankciók leszabályozását és az
érdekeltségi alap létrehozását.
Kis Gyula, képviselő:
Megköszöni az aljegyző asszony idegenforgalmi adóval kapcsolatos rendeletmódosítási,
ellenőrzési, valamint az érdekeltségi alappal kapcsolatos részletes tájékoztatóját és munkáját.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom a rendelettervezetek és a határozati javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotta:

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
az adóztatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének
rendszeréről
(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
37/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
1./ A 13/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozattal
elfogadott, Adóellenőrzési ütemterv 1. pontja, az alábbiakkal
egészül ki:
Helyi iparűzési adó, ideiglenes iparűzési adó
Ellenőrzési tevékenység
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-Azon társaságok, cégek ellenőrzése, melyek a helyi iparűzési
adóbevallásukban a nyilvánosan közzétett éves beszámolóban
szereplőtől eltérő adatokat tüntetnek fel.
-Demjén illetékességi területén bejelentett székhellyel vagy
telephellyel rendelkező vállalkozások ellenőrzése, melyek az
adóalap megosztása során nem, vagy csak csekély mértékben
állapítanak meg fizetendő adót Önkormányzatunk felé.
-Azon egyéni vállalkozók kiemelt ellenőrzése, akiknek a
bevallott
adóalapja
az
önkormányzati
rendeletben
meghatározott mentes határhoz közel esik.
-Demjén illetékességi területén építési tevékenységet végző,
azonban bejelentett székhellyel, telephellyel nem rendelkező
társaságok esetében ideiglenes iparűzési adó bevallási és
fizetési kötelezettség ellenőrzése
Az ellenőrzés módszere:
Szúrópróba szerűen, az adózói nyilvántartás kb. 20-30 %-a.
2./ A 13/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozattal
elfogadott, Adóellenőrzési ütemterv 3. pontja, az alábbiakkal
egészül ki:
Idegenforgalmi adó
Ellenőrzési tevékenység
- Azon idegenforgalmi adóbevallások ellenőrzése, amelyek
eltérnek az NTAK rendszerben rögzített adatoktól.
- A szálláshelyek helyszíni ellenőrzése során a vendégkönyv
vezetése és összevetése a tényleges vendégadatokkal.
Az ellenőrzés módszere:
- Szúrópróba szerűen, helyszíni ellenőrzés, havonta az adózói
nyilvántartás kb. 20 %-a.
- NAV-tól, és szálláshelyközvetítő cégektől (szállás.hu,
booking. com stb.) bekért adatok, kimutatások összevetése a
bevallásokkal.
3/. A 13/2020.(II.12.) Képviselő-testületi határozattal
elfogadott, Adóellenőrzési ütemterv, az alábbi szabályokkal
egészül ki:
Adóellenőrzés lefolytatása gépjárműadó és a helyi adók
vonatkozásában
Az adóellenőrzés célja az adótörvényben és más
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének vagy
megsértésének megállapítása. Az ellenőrzés során az
adóhatóság feltárja és bizonyítja azokat a tényeket,
körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a jogsértés és
a joggal való visszaélés fennállását. Az adóhatóság utólag
állapítja meg az ellenőrzés során feltárt adókülönbözetet, mely
adóhiánynak
minősül.
Adóhiány
esetén
adóbírság
megállapítására kerül sor.
Az ügyintéző az adóellenőrzésre irányuló feladatait
megbízólevél alapján végzi, feltárja és bizonyítja azokat a
tényeket, körülményeket, adatokat, amelyek megalapozzák a
jogsértés és a joggal való visszaélés fennállását.
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Az ügyintéző a megállapításairól jegyzőkönyvet vesz föl,
melyre az ügyfél 15 napon belül észrevételt tehet.
Adóelengedés/adómérséklés,
illetőleg
részletfizetés/fizetéshalasztás engedélyezésére vonatkozó
eljárás
Adózó jogerős adókivető határozat esetén kérelmet nyújthat be
az adó elengedése, mérséklése iránt, vagy részletfizetés, vagy
fizetéshalasztás engedélyezését kérheti. Az ügyintéző a
beérkezett kérelmet megvizsgálja, hogy eljárás lefolytatásához
szükséges valamennyi adatot és mellékletet tartalmazza-e,
illetőleg adózó az államigazgatási illeték összegét befizette-e.
Amennyiben az ügyintéző megállapítja, hogy a kérelem
hiányos, a vagyoni és jövedelmi viszonyok igazolása
érdekében 8 napos határidő tűzésével hiánypótlást bocsát ki
adózó részére, illetőleg szükség esetén helyszíni szemét tart,
vagy környezettanulmányt készít.
Ha a kérelem megfelelő, illetőleg adózó a szükséges adatokat,
iratokat az adózó pótolta, akkor az ügyintéző elkészíti a döntés
tervezetét.
4./ Az idegenforgalmi adó helyszíni ellenőrzése tekintettel
annak ellenőrzési idejére (munkaidőn túli és hétvégi
ellenőrzés), külön megbízási díj kifizetése ellenében történik.
A megbízási díj kifizetése havonta történik, az ellenőrzési
jegyzőkönyvek bemutatását követően. A díjazás alapja a
mindenkor érvényes köztisztviselői illetményalap 50 %-a,
figyelembe véve az elvégzett ellenőrzések időtartamát.
A megbízási díj kifizetését a polgármester engedélyezi és
fedezete az Önkormányzat tárgyévi költségvetése.
5./ A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy jegyzői
szabályzatban állapítsa meg az önkormányzati adóhatóság által
alkalmazható szankciók megállapításainak felételeit, és azok
mértékét.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: 2020. július 31.
6./ A Képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a
településen
a
szálláshely-üzemeltetőket
részletesen
tájékoztassa, az idegenforgalmi adó fokozott ellenőrzéséről, az
ellenőrzés során az adóbeszedésre kötelezetteket a jogaikról és
kötelezettségeikről,
illetve
annak
elmaradása
estén
alkalmazható jogkövetkezményekről.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: 2020. július 31.
Rézműves Róbert Roma Önkormányzat elnöke:
Megkérdezte, hogy a tűzoltószertárnál működik-e a kamera? Történt egy sajnálatos eset a
közelben azért kérdezi. A pontos időpontot meg tudja mondani a visszakereséshez.
Falunap megrendezésre kerül-e?
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Fodor Géza polgármester:
Válaszolt, hogy a kamera éjjel-nappal működik. A falunap nem került megrendezésre, mivel
augusztus 15-ig csak 500 fő alatti rendezvényeket lehet megtartani.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
Gondolkodunk olyan témában is, hogy a bornapot összevonjuk egy pót-falunappal.
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatja a képviselő-testületet a Kossuth tér útfelújításával kapcsolatos pályázat
benyújtásáról. Sajnos forráshiány miatt, tartalék listára került. Kerékpárút építésével
kapcsolatos megbeszélésre pedig, holnap megyünk a Megyeházára.
A Dózsa utca telkek tulajdonosait fórumra hívtam és szeretném, ha a képviselő társaim is
részt vennének rajta. A tulajdonosok nagy többsége visszajelzett, hogy részt kíván venni a
fórumon. A Vizművel egyeztettem az ott megvalósuló közművekkel kapcsolatban.
Az Előhágó tulajdonosai a területüket kimérették és a tavasszal le is takarítatták. Az
önkormányzati terület (út) olyan helyre van kijelölve, amely útra igazán nem alkalmas.
A hátsó részen lévő terület tulajdonosai félelmüket jelezték, mely szerint, ha az elől lévő
tulajdonosok értékesítik a területüket, akkor ők a saját területüket nem tudják majd
megközelíteni. Ebben a témában kérnék az önkormányzat segítségét. Csak akkor tartja
célszerűnek az út tisztítását, javítását, ha ténylegesen útként funkcionál.
Rézműves Róbert a Demjéni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:
Tulajdonosként az út áthelyezését kértük, mi szerint, ha az út középre kerül, akkor a területek
könnyebben megközelíthetők és talán könnyebben is értékesíthetők. A faluban találhatóak
olyan lakások, melyek életveszélyes állapotban vannak.
Fodor Géza polgármester:
Javasolja a kapcsolatfelvételt a tervezőkkel és az ő előterjesztésük alapján egyeztetést javasol
a tulajdonosokkal.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az építési hatóságot megkeressük az érintetett, lebontásra ítélt ingatlanokkal kapcsolatban.
Fodor Géza polgármester:
Az önkormányzat bírósági ügyével kapcsolatban az ügyvéd megfogalmazott egy levelet,
melyet a bíróságnak továbbítottunk, de válasz még nem érkezett.
Testvértelepülési találkozóval kapcsolatos pályázatokról sajnos még nem érkezett
visszajelzés. Olyan információm van, hogy július második felére születik meg a döntés a
pályázatok elbírálásáról. A testvértelepülési találkozóval kapcsolatban lépéseket tettem a
főzéssel és a zeneszolgáltatással kapcsolatban. Megkerestem az érintett bevonható
személyeket és egyeztettünk. Tájékoztatást adott a folyamatban lévő találkozóval kapcsolatos
feladatokról, egyeztetésekről.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy ajándék vásárlása történt 170.000 Ft-ért az ajándék boltba,
de még a teljes feltöltéshez vásárolni kellene.
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Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
Javasolja, hogy készüljön egy részletes költségvetés a testvér települési program költségeiről.
Fodor Géza polgármester:
A B.E.G Stúdiótól BT (Szarvaskő) érkezett egy megkeresés melyben közölte, hogy 20152019 között milyen rendezvényeken végzett szolgáltatást az önkormányzatnak. Végzett olyan
szolgáltatásokat, melyek nem kerültek kifizetésre, számla még nem került kiállításra.
Utólagosan ki kell fizetnünk az elvégzett szolgáltatást.
A szerződés szerinti összeg kifizethető a szolgáltatónak?
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatra, 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
38/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyja a B.E.G. Stúdió Bt (3323
Szarvaskő, Fő út 6.) részére, a felek közötti hatályos szerződés
alapján, a 2015- 2019. évek közötti rendezvényeken végzett
szolgáltatások ellenértékének a számlázását és kifizetését.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Tájékoztatta a képviselőket a Hagyományok Házával kapcsolatban árajánlatokat kért a
műszaki ellenőrzésre vonatkozóan, a legkedvezőbb ajánlatot a Kontroll-Builder Kft.
(Mezőkövesd) adta, melynek összege 110.000 Ft.-+ ÁFA összegben.
Javasolja a bruttó 139 e Ft megbízási díj elfogadását.
A Képviselő-testület, az elhangzott javaslatra, 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
39/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP619.2.1-26-2.-17 kódszámú Demjéni Hagyományok Háza
kialakítása elnevezésű projekt keretében, a műszaki ellenőri
feladatok ellátásával a Kontroll-Builder Kft (3400 Mezőkövesd,
Kiss István út 26.) bízza meg, 110.000 Ft +29.700 Ft ÁFA=
összesen 139.700 Ft összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester
Kaptunk egy megkeresést Teniszbarátok Demjén Termál Völgy Sportegyesület létrehozásról
és a Demjén név használatának az engedélyezését kérik a képviselő-testülettől.
Javaslom az elfogadását.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslatra, 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
40/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rácz
József (3300 Eger, Szvorényi utca 25.) kérelmére hozzájárul a
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„Teniszbarátok Demjén Termál Völgyi Sportegyesülete”
Demjén település nevének való feltüntetéséhez.
Felelős: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester
Pénzügyi Bizottsági ülésen téma volt konténer vásárlása. Két árajánlatot kértem.
 620.000 Ft-tól 780.000 Ft-ig + ÁFA, kiszállítási költség 155.000 Ft.- + ÁFA/konténer
 640.000 Ft- + ÁFA, kiszállítási költség 123.000 Ft.-+ ÁFA/konténer
Javaslom az utóbbi árajánlat elfogadását
A Képviselő-testület, az elhangzott javaslatra, 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
41/2020. (VII.15.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
raktárkonténerekre
beérkezett
árajánlatok
közül,
a
TÉRMESTER KFT (1171 Budapest, Ecsedháza utca 14.)
fogadja el, 640.000 Ft- + ÁFA, kiszállítási költség 123.000 Ft.-+
ÁFA/konténer összegben.
Megbízza a polgármestert 2db vásárlásának a lebonyolításával.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Menyhárt László képviselő:
Demjéni Kártya létrehozását javasolja, amellyel nem csak a turisták, hanem a demjéni
lakosok is kedvezményeket vehetnének igénybe, például a fürdőkben.
Fodor Géza polgármester:
Elmondja, hogy a demjéni lakosok kedvezményesen látogathatják a Tófürdőt.
A Magyar Falu pályázatban benyújtott 2.600.000 Ft-os igényünk, további orvosi eszközök
beszerzése tárgyában, pozitív elbírálást kapott.

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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