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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30.
napján tartott, nyilvános ülésén
Jelen vannak: Fodor Géza polgármester
Török Ferenc alpolgármester
Kiss Gyula képviselő
Menyhárt László képviselő
Izer Zsófia képviselő
Kiss Sándor címzetes főjegyző
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Sike Gábor jegyzőkönyvvezető
Fodor Géza polgármester:
Köszöntöm a jelenlévőket.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Kérem 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:
Napirend:
1. Beszámoló a Demjéni Varázs Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról és az
új nevelési év terveiről.
Előadó: Katona Krisztina óvodavezető
2. Tájékoztató Demjén Község Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról.
Előadó: Fodor Géza polgármester
3. Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester

1. Napirendi pont
Beszámoló a Demjéni Varázs Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett
munkájáról és az új nevelési év terveiről.
Fodor Géza polgármester
Megkérdezem Katona Krisztina óvodavezetőt, hogy a kiküldött írásos anyagot szeretné-e
kiegészíteni.
Katona Krisztina, óvodavezető
A Képviselő-testület hozzájárulását kérem, hogy az őszi és a téli iskolai szünet idejére az
óvoda is zárva tarthasson. A dolgozók éves szabadságukat vennék ki erre az időre. A szülők
már hozzájárulásukat adták.
Kérném a pedagógiai program elfogadását is.
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Fodor Géza polgármester
Az írásos anyag részletes, szépen kidolgozott munka. Kérem az óvodavezetőt röviden foglalja
össze a beszámolóban leírtakat. A képviselőtársaim pedig mondják el a beszámolóval
kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket.
Katona Krisztina óvodavezető
Röviden összefoglalja az írásos anyagot. (Melléklet csatolva a jegyzőkönyvhöz!)
Menyhárt László képviselő
A szabadságok lefedik-e az őszi és téli szünet időszakát?
Katona Krisztina óvodavezető
A nyári időszakban nem kerültek kiadásra a szabadságok, mivel akkor is folyamatosan voltak
gyerekek az óvodában, valamint egy kolléganő három hétig táppénzen volt, így az érintett
időszakra mindenkinek rendelkezésre áll a szabadság. Ezen kivételes helyzet miatt kérném a
szünet engedélyezését.
Menyhárt László képviselő
A szülők, ha beszélgetek velük, arra panaszkodnak, hogy amikor 15.30-kor vagy esetleg utána
mennek a gyerekért, szúrós tekintettel néznek rájuk az alkalmazottak. Úgy tudom, hogy 1730-ig lehet menni a gyerekekért.
Katona Krisztina óvodavezető
Figyelni fogunk a problémára és jelezzük az érintettek felé. Viszont jó lenne, ha a szülők az
ilyen jellegű gondjaikkal hozzám fordulnának.
Izer Zsófia képviselő
A jövő évi nevelési tervben látom a hittan oktatás betervezését, viszont a fejlesztő pedagógus
még hiányzik. Javasolnám Rézműves Ramónával felvenni a kapcsolatot.
Katona Krisztina óvodavezető
Igen, a hittan oktatás szerepel a nevelési tervben, valóban még nem sikerült pedagógust
találnunk. Rézműves Ramónával már egyeztettünk, azonban nem vállalta a feladatot.
(Röviden ismerteti a Demjéni Varázs Óvoda pedagógiai programját. A jegyzőkönyvhöz
mellékelve)
Kiss Sándor címzetes főjegyző
A maximális gyermeklétszámtól való eltérésről született határozat?
Katona Krisztina óvodavezető
Igen, született határozat.
Fodor Géza polgármester
Javaslom a Demjéni Varázs Óvoda 2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról és az új
nevelési év terveiről készült beszámoló elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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52/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a Demjéni Varázs Óvoda
2019/2020. nevelési évben végzett munkájáról és az új
nevelési év terveiről szóló beszámolót.
Felelős: Katona Krisztina intézményvezető
Határidő: a 2020/2021. nevelési év
Fodor Géza polgármester
Javaslom a testületnek a Demjéni Varázs Óvoda módosított pedagógiai programjának
elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
53/2020. (IX.30) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Demjéni Varázs Óvoda pedagógiai programjának
módosítását.
Felelős: Katona Krisztina intézményvezető
Határidő: a 2020/2021. nevelési év
Fodor Géza polgármester
Javaslom, hogy az Óvoda szünidei zárva tartását az intézményvezető előterjesztésének
megfelelően hagyjuk jóvá.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
54/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi a Demjéni Varázs Óvoda 2020. őszi és téli
iskolai szünet időszakában történő zárva tartását.
Felelős: Katona Krisztina intézményvezető
Határidő: 2020. őszi és téli iskolai szünet

2. Napirendi pont
Tájékoztató Demjén Község Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról.
Fodor Géza polgármester
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi
költségvetését az 1/2020.(II.14) Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A rendelet 2020. I.
félévében két alkalommal került módosításra.
A tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és tudomásul vette.
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A bizottsági ülésen javasoltam, hogy el kellene gondolkodnunk egy új adónem bevezetésén,
mely a községben lévő építési telkeket adóztatná meg, valamint megadóztatni azokat az
ingatlanokat is, amelyeket nem lakás céljára használnak a tulajdonosok.
Javaslatomat azzal indokolom, hogy az idei év is megmutatta, nem szabad teljes egészében
csak az idegenforgalommal kapcsolatos bevételre támaszkodnunk.
A telkek utáni adóból befolyt összeget külön számlán vezetnénk, és pályázati önerőként
használnánk fel. 2020. december 15-ig van lehetőségünk dönteni arról, hogy 2021-től új
adónemet vezessünk be.
Kérem a Demjén Község Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
készült tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselő-testület a Demjén Község Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról készült tájékoztatót tudomásul vette.

3. Napirendi pont
Egyebek
Menyhárt László képviselő
Az önkormányzati támogatások odaítélésénél komoly viták voltak egy 450.000 Ft-os
támogatással kapcsolatban, melyet községi rendezvényre engedélyeztünk. Mi lett ennek a
sorsa, mert én úgy tudom, hogy a Hegyközség rendezvényén kívül más nem volt a községben.
Fodor Géza polgármester
Az említett rendezvény Eger térségi településekkel együttesen valósult volna meg, de a
rendezvény időpontja el lett tolva. A támogatás felhasználási ideje úgy tudom 2021. tavaszáig
lehetséges.
A Heves Megyei Önkormányzattól kaptunk 470.000 Ft támogatást, melyet szintén közösségi
rendezvényekre lehet felhasználni.
A Káposztás nap megrendezése is elmaradt. Kérem a képviselőtársaim segítségét, hogy
novemberben a demjéni disznótoros rendezvényünk megvalósulhasson és ezáltal is
ismertebbé tudjuk tenni településünket.
Menyhárt László képviselő
Köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzatnak, minden segítő szervezetnek, külön Ízer
Zsófiának a Bornapok rendezvény lebonyolításában nyújtott munkájáért. Nagyon jól sikerült a
rendezvény. Az előző évi 40-50 főhöz képest 150 fő feletti volt a rendezvény látogatottsága.
Fodor Géza polgármester
Nagyon sajnálom, hogy egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni a rendezvényen,
de nagyon örülök, hogy jól sikerült, és reméljük a későbbi években még több látogatót fog
vonzani.
Szeretnélek tájékoztatni benneteket az 56-os emlékműről. A kő kiválasztásra került. Tegnap
egy tervező és professzor járt nálunk, akik ötletekkel láttak el minket. Egy női arcot
szeretnénk belefaragtatni a kőbe. Az lenne az elképzelés, hogy ne egy szépen kidolgozott mű
legyen ez az arc, hanem csak azt sugallja, hogy az ember egy női arcot lát, amely egy virágot
tartana a kezében és mellé kerülne még az 1956-os évszám is. A kő felajánlásra került a
demjéniek részére. Egy talapzatra kerülne, amely már el is készült.
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A Táncsics út Kerecsend felőli részén egy leendő épület tulajdonosa megkeresett, hogy az ő
telke úgy ki lett tűzve, hogy nem egyezik a kitűzési pont és a szomszéd kerítése. Az lenne a
kérése, hogy terjedjen ki az Ő kerítése abba a sávba, ahol már a meglévő kerítés van. Ez több
sarki területnél is előfordul.
A kérdésem az, hogy hogyan gondolkodjunk. Jelképes összegért felkínáljuk-e a tulajdonosnak
a területet, vagy maradjon használatban a már bekerített rész és engedélyezzük a megkereső
úriembernek is a körbekerítést. Így viszont önkormányzati terület is beleesne az elkerített
területbe.
Menyhárt László képviselő
Véleményem szerint bólintsunk rá, hogy használhassa a területet.
Kiss Sándor címzetes főjegyző
Mindenképpen a tiszta jogi helyzetek azok, melyek egyértelműek. A későbbi problémákat
csak így tudjuk megelőzni.
Kiss Gyula képviselő elhagyta az üléstermet.
Menyhárt László képviselő
Véleményem szerint 1500 Ft/m2-es jelképes ár és az eljárás költségeinek megfizetése az, ami
reális lenne.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
55/2020. (IX.30) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Táncsics úti 439 hrsz-ú és 438/5 hrsz-ú
telektulajdonosok számára felajánlja megvételre a telkükre
hibásan kitűzött, önkormányzati tulajdonban lévő földterületet
1500 Ft/m2 áron. Ezen felül a vevőket terhelik a tulajdonjog
átruházással kapcsolatos egyéb költségek is.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: az érintettekkel történő egyeztetés szerint
Fodor Géza polgármester
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy lehetőség van csatlakozni egy felsőoktatásban
tanulók részére megállapítandó ösztöndíj programhoz, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Programhoz. Ennek az a lényege, hogy bizonyos összeggel támogassuk a
községünkben felsőoktatásban tanulókat és a fiatalok az államtól ugyanannyi összegben
kapnának ösztöndíjat.
Izer Zsófia képviselő
Jó ötletnek tartom, nagyon motiváló lehet a fiatalok számára.
Menyhárt László képviselő
Mielőtt csatlakoznánk egy ilyen ösztöndíj pályázathoz, jó lett volna egy felmérés, hogy
községünkben hány diákot érintene ez a lehetőség. Az idő szűke miatt most erre nincs
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lehetőség, ezért javaslom, hogy ezzel a témával kapcsolatban csak a következő évben
döntsünk.
Fodor Géza polgármester
A szociális tűzifa ügyével hamarosan foglalkoznunk kell. Ezért árajánlatot kértem a
kiszállítással kapcsolatban.
A következő árajánlatokat kaptam: (az ár tartalmazza a fel és lepakolás és szállítás költségét)
- 2.500 Ft/m3 + ÁFA
- 3.000 Ft/m3 – alanyi adómentes
- 2.000 Ft/m3 + ÁFA
Javaslom Szarvas László 2.000 Ft/m3 + Áfa összegű árajánlatának elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
56/2020. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja Szarvas László ajánlatát a szociális tűzifa szállítására
2.000 Ft/m3 + Áfa összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: a tűzifa szállíthatóságának függvényében
Fodor Géza polgármester
Az Ördögárok átjáróval kapcsolatban bejelentés érkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófa Védelmi Igazgatósághoz. A bejelentés szerint a szűk keresztmetszetű cső
árvízveszélyt okoz. Az Igazgatóság kéri az ügyben intézkedésünket.
Megkerestem a Aquaterv tervezőjét és az Egri Közműtervező Iroda vezetőjét és segítségüket
kértem a probléma megoldásában.
Két árajánlatot kaptam tőlük:
-

Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Kft. árajánlata: 300.000 ft.-+ ÁFA
Az ajánlat csak a tervezési költséget tartalmazza.

-

Aquaterv Kft. árajánlata: 766.000 Ft + ÁFA
Az ajánlatban a tervezés és egy az autópályák építésénél használatos spirálcső
behelyezése szerepel.

-

Alternatív megoldás az, hogy ezt a területet meg lehetne közelíteni másfelől is és
akkor ki lehetne szedni a betongyűrűt.

Az Egri Közműtervező ajánlata szerint a megvalósítás teljes költsége olyan 12 M Ft lenne,
amely a víz elvezetés árvízvédelmi szempontoknak is megfelelően történő elvezetését
lehetővé tenné a vízfolyás teljes hosszában egészen a patakig.
Személy szerint én az alternatív megoldást javasolnám. A híd visszabontásra kerülne, az
eredeti állapotot visszaállítanánk és egy másik alternatív útvonalon lenne a terület
megközelíthető.

74

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
57/2020. (IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
árvízveszélyes helyzet megszüntetése érdekében úgy döntött,
hogy kezdeményezi az Ördögárok átkelő visszabontását ezzel
visszaállítva az eredeti állapotot.
Az érintette ingatlantulajdonos számára a másik irányból
biztosítja az ingatlanra történő bejutást.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2020. október 22.
Fodor Géza polgármester
A weblapunk fejlesztésével, korszerűsítésével kapcsolatban kaptam egy árajánlatot helyi
lakosunktól 702.000 Ft összegben.
Izer Zsófia képviselő
Azt gondolom, hogy valóban ráférne a honlapunkra egy átszerkesztés, újítás, de az árat
irreálisnak tartom. Ezt azok is alátámasztják, akiknek van szakmai rálátásuk a honlap
szerkesztésre. Talán jó lenne más személyektől is árajánlatot kérni.
Török Ferenc alpolgármester
Pályázati lehetőség van egy teljesen új weboldal készítésére, ennek az árnak a töredékéért.
Menyhárt László képviselő
Véleményem szerint körbe kell járnunk minden lehetőséget és költségvetésünkbe be kell
terveznünk egy összeget a munka elvégzésére.
Fodor Géza polgármester
Nem kértem árajánlatot a weblap korszerűsítésévre. A vállalkozó keresett meg ezzel a
lehetőséggel. Véleményem szerint is ráférne egy újítás Demjén község honlapjára, de az
anyagi lehetőségeink ezt most nem igazán teszik lehetővé.
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy a Hagyományok Házánál az építési munkálatok már
befejeződtek, tereprendezési munkálatok folynak. A műszaki ellenőr a rámpák mellé korlátok
felszerelését javasolta.
Az épület nevét híven tükrözően javasolnám egy állandó kiállítás létrehozását a hímző
szakkör munkáiból. Az egyik szobában kialakítanánk egy vitrines falat a kézimunkáknak. A
vitrines szekrényre kértem egy árajánlatot.
1./Fiser és Fia Bt. árajánlata 720.000 ft.- (alanyi mentes az ÁFA alól)
2./ Rapta Kft. árajánlata 1.370.000 ft.- bruttóban.
Izer Zsófia képviselő
Javasolnám először csak a falon lévő vitrines zárható rész elkészítését.
Menyhárt László képviselő
Egyetértek Izer Zsófia képviselőtársam javaslatával.
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Fodor Géza polgármester
A felső vitrines rész elkészítésére fogok kérni árajánlatot.
Izer Zsófia képviselő
A Felsőrét kerékpárút melletti telektulajdonos kérte az Önkormányzattól, hogy az ott lévő
telekhatárokkal kapcsolatos gondokat oldjuk meg.
Fodor Géza, polgármester
Ki lett méretve a terület, mint kiderült birtoksértés nem történt. A kerékpárút töltésének egy
része néhány helyen belóg a magánterületbe. Az volt a tulajdonos kérése, hogy az érintett
területen, ahol a szintkülönbség nagy, ott legyen elegyengetve a föld, ne legyen lépcsőzetes.
Ez kivitelezhető, eddig azért nem történt meg, mert nem volt rá lehetőség, de
mindenféleképpen korrigálva lesz a probléma.
Izer Zsófia, képviselő
A Tábla áthelyezéssel kapcsolatos fejleményeket szeretném megérdeklődni.
Fodor Géza, polgármester
Az ügy helyszíni bejárást nem igényel, levélben tájékozatjuk az érintettet, hogy a tábla
áthelyezésre kerül.
Fodor Géza, polgármester
A kerékpárút III. ütemű pályázat megvalósításával kapcsolatban Juhász Attila Simon elnök úr
segítségét kértük. A vele folytatott egyeztetés alapján az tűnik célszerűnek, hogy a jelenleg
megvalósítás alatt álló TOP pályázattól álljon el önkormányzatunk, mivel az az
elképzeléseinknek megfelelően nem valósítható meg. A kerékpárút folytatására a jövőben
több olyan lehetőség kínálkozik, ami számunkra kedvező lehet.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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