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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. augusztus 18. napján megtartott rendkívüli ülésén 

Napirend: 

1. Demjén kerékpárút pályázat közbeszerzési eljárása 

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

2. 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásához kapcsolódó pályázat 

benyújtása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

3. Demjén Temető úton vízáteresztő szivattyú villamos fogyasztás-mérőhelyének 

kialakítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

4. Demjén község turisztikai kiadványának elkészítéséhez fotós megbízása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

59/2017.(VIII.18.) A „Kerékpárút fejlesztése Demjén községben” elnevezésű, 

TOP-3.1.1-15-HEI-2016-00002 azonosítószámú projekthez a 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának 

elfogadása 

60/2017.(VIII.18.) a „Kerékpárút fejlesztése Demjén községben” elnevezésű, 

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00002 azonosítószámú projekthez 

kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására kiírandó 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi dokumentáció 

megküldésének elfogadása 

61/2017.(VIII.18.) A „2017. évi a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlás támogatásához” kapcsolódó pályázatban 

való részvétel elfogadása 

62/2017.(VIII.18.) A Demjén Temető úton létesítendő vízátemelő szivattyú 

villamos fogyasztási mérőhely kialakításához beérkezett  

árajánlat elfogadása 

63/2017.(VIII.18.) Demjén község turisztikai kiadványához fotók elkészítésére 

megbízás elfogadása 

 

A jegyzőkönyv 113-tól 119-ig számozott oldalt tartalmaz.  

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

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 18-án a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott rendkívüli ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

Fodor Géza polgármester: 
 

Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti ívből megállapítom, hogy a képviselő-testületi ülés 

határozatképes. Kérem, fogadjuk el a napirendi pontok tárgyalását. 

A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 

 

I. Napirend 

 

Demjén kerékpárút pályázat közbeszerzési eljárása 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Felkérem Kiss Sándor jegyző urat, ismertesse a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

tudnivalókat. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző 

 

Kedden ülésezett a kerékpárutas közbeszerzés bíráló bizottsága. A Bizottság tagjai – ahogy azt a 

Képviselő-testület elfogadta - Lucsik János, megbízott közbeszerzési szakértő, egyben a bíráló 

bizottság elnöke, Michnyóczki Nándor, műszaki szakértő, a Bizottság harmadik tagja Sebestyén 

Andrásné, mint pénzügyi szakember. A bizottsági ülésen a polgármester úr és én is részt vettem. 

Lucsik úr elküldte az ajánlattételi felhívást, amit polgármester úr kiküldött a képviselő-testületi 

tagoknak. Ezeket a dokumentumokat áttárgyaltuk, apróbb pontosításokat végeztünk. Lucsik úr 

nagyon szakszerűen és jogszerűen szedte össze mindazt, ami az ajánlati dokumentációban 

szükséges rendezni, meghatározni. Nagyon felkészült és korrekt szakembernek tartom. 

Korábbról is ismerem, ebben a tekintetben tehát nyugodtak lehetünk. Ma két feladatunk van, két 

döntést kell elfogadnia a képviselő-testületnek. Az első döntésben az ajánlattételi dokumentációt 

kellene jóváhagyni, ahogy azt Lucsik úr elkészítette, ill. a bíráló bizottság megtárgyalta. A 

határozat kivonatot továbbítom Lucsik úrnak. E döntés alapján Lucsik úr elindítja az eljárást.  

Ezt követően szeptember 4-ére az ajánlatok beérkeznek. Ez a folyamat szeptember 20-a körül 

lezárul. Megkötjük a kiviteli szerződést, amellyel elkezdhető a kivitelezés, 120 nap áll a 

kivitelező rendelkezésére. A kivitelezési határidőbe csak azok a napok számítanak bele, 

amelyeke a műszaki ellenőr nem tiltja meg a munkavégzést. Az egyik döntés tehát az lenne, 

hogy elfogadja a képviselő-testület az ajánlattételi dokumentációt, ill. annak részeként az 

ajánlattételi felhívást.  
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A második döntésben a polgármester úr által ajánlattételi felhívással megkeresendő cégekről 

kellene határozatot hozni. Ezeket a határozatban nevesítve kell szerepeltetni. Ezek a következők 

lennének: Épcenter Kft Kondoros, Fermü Kft. Miskolc, Komplex-D Kft Debrecen, KV Kft. 

Berente, Scorpio-Trans Kft Isaszeg. Ez az-az 5 cég, akik az ajánlattételi eljárásban indulnának. 

 

Szlávik Flórián képviselő 

 

Miért nincs benne az a cég, akivel már többször együtt dolgoztunk? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző 

 

Ők ebben most nem kívánnak részt venni. 

 

Szlávik Flórián képviselő 

 

Kérem, hogy a jegyzőkönyvbe még a szavazás előtt rögzítsék, nem a képviselő-testületi 

társaimat akarom ezzel megbántani, de aki ezt a javaslatot támogatja, az támogatja az amúgy is 

egyre elburjánzó korrupciós rendszert, ez a véleményem. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Kérdezem, van-e még valakinek véleménye, hozzászólása? 

 

Nádasdi János alpolgármester 

 

Az öt jelentkező közül egyiket sem ismerjük. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző 

 

Elsőként most csak a dokumentációról szavazunk. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

A közbeszerzési szakértő a jogszabályoknak megfelelően készítette el az anyagot. 

 

(Szlávik Flórián képviselő távozik a képviselő-testületi ülésről. Gémes Ferenc képviselő 

megérkezik a képviselő-testületi ülésre.) 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Köszöntöm Gémes Ferenc képviselő urat.  

 

Újra ismerteti az előterjesztést. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 



116 
 

 
 

A képviselő-testület egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:   

 

 

      59/2017. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete jóváhagyja a „Kerékpárút fejlesztése 

Demjén községben” elnevezésű, TOP-3.1.1-15-HEI-

2016-00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

kivitelezési feladatok ellátására a Közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. tv. 115. § (1) bekezdése 

szerint lefolyatandó nyílt közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi dokumentációját.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a közbeszerzési dokumentáció szerint 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést az ajánlattételre 

megkeresendő cégekről. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:  

 

60/2017. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

 

Demjén község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Fodor Géza polgármester előterjesztése 

alapján jóváhagyja a „Kerékpárút fejlesztése Demjén 

községben” elnevezésű, TOP-3.1.1-15-HE1-2016-

00002 azonosítószámú projekthez kapcsolódó 

kivitelezési feladatok ellátására kiírandó 

közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi 

dokumentációnak az alábbi gazdasági szereplők 

számára történő megküldését: 

1. Épcenter Kft. 

5553 Kondoros, Csabai út 41. 

2. FERMÜ Kft 

3525 Miskolc, Feszty Árpád utca 98. 

3. KOMPLEX-D Kft. 

4032 Debrecen, Kartács utca 32. 

4. KV Kft. 

3704 Berente, Ipari út 2. 

5. Scorpio-Trans Kft. 

2117 Isaszeg, Diófa út 2. 

      Felelős: Fodor Géza polgármester 

      Határidő: a közbeszerzési dokumentáció szerint 



117 
 

 
 

 

 

II. Napirend 

 

2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatásához kapcsolódó pályázat 

benyújtása 

 

Fodor Géza polgármester 

Évek óta nagy vitát kavar a testületben ez a téma. Ennek ellenére szeretnénk ezt a pályázatot 

benyújtani.  

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző 

 

78 m
3 

tűzifa vagy 234 q szén igényelhető. Az önrész, amit vállalnunk kell 1000 Ft/m
3
+áfa a fa 

esetében, 500 Ft/q szén esetében. 

 

Gémes Ferenc képviselő 

 

Elolvastam a pályázati felhívást. Ott az szerepel, hogy a közhasznúak és 80 év felettiek 

részesülnek előnyben. Én a magam részéről nem szeretném, ha részt vennénk ebben a 

pályázatban. Demjénben nincs igazán rászorult. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Sajnos nem mindig igazságos az elosztás, de próbálunk új szempontokat belefoglalni a 

rendeletünkbe. Most csak arról van szó, hogy beadjuk vagy nem a pályázatot.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, három igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

  

61/2017. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy 2017. évben is részt vesz a „ 2017. évi 

a települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlás támogatásához” kapcsolódó 

pályázatban. Az Önkormányzat 78 m
3
 

keménylombos tűzifát igényel, melyhez 99.060 Ft 

önrész biztosítását vállalja. Demjén Község 

Önkormányzata a szociális célú tűzifában 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat benyújtására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 
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Határidő: 2017. augusztus 25. 

 

III. Napirend 

 

Demjén Temető úton vízáteresztő szivattyú villamos fogyasztás-mérőhelyének 

kialakítása 

 

(Szlávik Flórián képviselő visszaérkezik a képviselő-testületi ülésre.) 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Elkezdődtek a munkálatok a Temető úton. Csak az Émásszal szerződött vállalkozóval építhetjük 

ki. Kaknics László kerecsendi vállalkozó adott árajánlatot. A mérőhely kialakítása már 

megtörtént. 

 

Nádasdi János alpolgármester 

 

A vizes munka kiépítése mennyibe került? 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Ezt a munkálatot a Vízmű ellenszolgáltatás nélkül, segítségként felajánlotta a részünkre. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag, négy igen szavazattal elfogadta, majd az 

alábbiak szerint határozott:  

62/2017. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy a Demjén Temető úton létesítendő 

vízátemelő szivattyú villamos fogyasztási mérőhely 

kialakításához Kaknics László (3396 Kerecsend, 

Füzesabonyi út 70.) egyéni vállalkozó bruttó 

139. 700 Ft összegű árajánlatát fogadják el. 

 

IV. Napirend 

 

Demjén község turisztikai kiadványának elkészítéséhez fotós megbízása 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Felkértem két fotóst, hogy Demjén községről készítendő turisztikai kiadványhoz fotók 

elkészítéséhez árajánlatot adjanak. 
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Ismerteti az árajánlatokat. 

 

 

Nádasdi János alpolgármester 

 

Javaslom, Lénárt Mártont bízzuk meg. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Elsősorban a faluról és nem a fürdőkről szeretnénk képeket készíttetni.  

 

Nádasdi János alpolgármester 

 

Javaslom, készüljön egy négyévszakos naptár is. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Javaslom, Lénárt Mihályt bízzuk meg. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag, három igen szavazattal elfogadta, majd az 

alábbiak szerint határozott:  

 

63/2017. (VIII.18.) önkormányzati határozat 

 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az előterjesztés alapján megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy Demjén község turisztikai 

kiadványához fotók elkészítésével Lénárt Mártont 

(Len-Art Fotó) bízza meg, aki 100 000 Ft-ért (alanyi 

adómentes) vállalja a feladatot. 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen, 

és az ülést bezárja. 

k.m.f. 

 

 

 

 

  Fodor Géza       Kiss Sándor  

polgármester               címzetes főjegyző 
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