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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3395 Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300; Fax.: (36) 550-309 

E-mail: polgarmesterihivatal.demjen@chello.hu 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 2. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

9/2018.(II.2.) Pályázat benyújtása VP6-19.2.1-26-2.-17 számú, Közösségi 

terek funkcionális kialakítása, fejlesztése elnevezésű program 

keretén belül, Hagyományok Háza épületének kialakítására 

10/2018.(II.2.) Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-26-5-17. számú, 

Sporttevékenység fejlesztése elnevezésű program keretén belül, 

szabadtéri fitnesz tér eszközeinek bővítésére 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 13-16 számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének,2018. február 2. napján, a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében megtartott 

rendkívüli, nyilvános ülésén. 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a pályázatok benyújtásához szükséges döntések 

meghozatala miatt szükséges a rendkívüli ülés megtartása. 

 

Javasolja, hogy az ülésen a következő napirendi pontot tárgyalják meg: 

1.Pályázati döntések meghozatala 

Előadó: Fodor Géza polgármester  

 

A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot, 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: Pályázati döntések meghozatala 

 

Fodor Géza polgármester: 

Elmondja, hogy a korábbi üléseiken már többször beszéltek a Hagyományok Háza kialakítása 

valamint a kültéri felnőtt játszótérre való eszközpark bővítéséről, de döntést még nem hoztak. 

Ismerteti a pályázat benyújtásához szükségesen megkért árajánlatok összegeit, továbbá elmondja, 

hogy a pályázat 75 %-os támogatási intenzitású. 

Átadja a képviselők részére az írásbeli határozati javaslatot. 

 

Berecz Lászlóné képviselő:  

Az iránt érdeklődik, hogy az árajánlat kitől lett megkérve? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Elmondja, hogy Kalicz László helybeli vállalkozótól, de ez csak árajánlat és nem azt jelenti, hogy 

ezt is kell elfogadni nyertes pályázat esetén. Készített egy költségvetést, amit a pályázathoz majd 

benyújtanak. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Elmondja, hogy teljesen eltávolodtak az eredeti tervtől, azt tervezték, hogy lesz fáskamra, 

vizesblokk és turisztikai pont is az épületben. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Felhívja a figyelmet, hogy ezeket egy másik pályázat keretében akarták megvalósítani, ami 30 m 

Ft-os pályázat volt. Ennek a pályázatnak a keretében, amit most terveznek beadni, az eredeti 
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állapotnak megfelelően akarják felújítani a Kossuth téri épületet, a régi jelleget szeretnék neki 

visszaadni. 

Véleménye szerint, ebbe a jelenleg megpályázható 10 m Ft összegbe, a főépület eredeti állapotnak 

megfelelő helyreállítása fér bele, nyílászárócsere nem műanyagól, hanem fából lenne, a kemence 

helyének leszigetelése, gerendás mennyezet, terasz térkövezése, ambitushoz lépcső, hátsó fal 

megerősítése stb. 

Tehát a régi jelleget visszaadva, de teljesen felújítva lenne az épület. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Felhívja a figyelmet, hogy a pályázó kiválasztása során fokozott figyelemmel legyenek majd. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolja a Képviselő-testületnek az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását, mely szerint 

hagyományok háza kialakítására az önkormányzat pályázatot nyújt be. 

 

Kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

9/2018.  (II. 2.) önkormányzati határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1-

26-2.-17 számú, „Közösségi terek funkcionális 

kialakítása, fejlesztése” elnevezésű program keretén 

belül hagyományok háza épületének kialakítására. 

A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 

290/3. 

A fejlesztés teljes összege 9.333.333- Ft, az igényelt 

támogatás összege 7.000.000- Ft, a saját forrás 

összege: 2.333.333- Ft.  

A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 

szükséges saját forrást a tárgyévi költségvetéséből 

biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ismerteti, hogy a másik pályázat keretében a Kossuth téri felnőtt játszótér eszközeit szeretnénk 

bővíteni további két elemmel. Ismerteti az elképzeléseket és a beérkezett árajánlatot. 

 

Berecz Lászlóné képviselő:  
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Az iránt érdeklődik, hogy kisgyermekeknek való fitnesz eszköz nem lehetséges-e? 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a játszótéren néhány eszköz már elavult. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Véleménye szerint nem elavult, hanem annak idején annyi pénzt fordítottak rá. 

A gyermekjátszótéren szerinte sok, változatos játék van, amit szívesen használnak a gyerekek. 

 

Javasolja a Képviselő-testületnek, az írásban kiadott határozati javaslat elfogadását, mely szerint a 

felnőtt játszótér eszközeinek a bővítésére az önkormányzat pályázatot nyújt be. 

Kéri, hogy aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfelemeléssel szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

10/2018.  (II.2.) önkormányzati határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete pályázatot kíván benyújtani, a VP6-19.2.1.-

26-5-17. számú, „Sporttevékenység fejlesztése 

elnevezésű program keretén belül, szabadtéri fitnesz 

tér eszközeinek bővítésére”. 

A fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi száma: 

Demjén, 294. 

A fejlesztés teljes összege733.801.- Ft, az igényelt 

támogatás összege 550.351.- Ft, a saját forrás összege: 

183.450.- Ft.  

A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához 

szükséges saját forrást a tárgyévi költségvetéséből 

biztosítja. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

pályázat benyújtásával. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, megköszönte a munkát és a nyilvános ülést 

bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 

 

  Fodor Géza        Kiss Sándor  

polgármester      címzetes főjegyző nevében és megbízásából 

        Dányiné Szórád Ibolya 

         aljegyző 

      


