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Határozat száma
55/2018.(VII.17.)

Határozat tárgya
Az óvodai Tálalókonyha és játszóudvar
kapcsolatos döntéshozatal

Napirend:
1. Az óvodai Tálalókonyha és óvodai játszóudvar felújítása
Előadó: Fodor Géza polgármester

A jegyzőkönyv 95-99.számozott oldalt tartalmaz.
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felújításával

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. július 17. napján, a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat ezen a rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg:
2. Az óvodai Tálalókonyha és óvodai játszóudvar felújítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot5 igen szavazattal, egyhangúan
elfogadta.
1.
Napirendi pont:
Az óvodai Tálalókonyha és óvodai játszóudvar felújítása
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Az előző ülésen már beszéltünk az óvodai tálalókonyha felújításáról, a vállalkozó hozzá is
fogott a munkához.
Az óvodavezető szeretné a mosogató helyiséget irodává átalakítani, mert a jelenlegi egy
közlekedő, átjáró ház.
Ezzel kapcsolatosan, valamint - bizonyára emlékeztek- volt egy korábbi HACCP ellenőrzés
is. Voltam Egerben, a NÉBIH-nél egyeztetésen, hogy milyen előírások vonatkoznak erre az
átalakításra.
Jóváhagyják azt, hogy a mosogatóból iroda lesz kialakítva, a mosogatót pedig a konyhai
részben kell kialakítanunk, egy gipszkarton falat húzunk fel, oda tesszük be a háromfázisú
mosogatót, mert a mosogató helyiség nem lehet egy légtérben a tálaló konyhával. Kell egy
ajtó és egy kisablak a tányérok leadásához, kell továbbá egy badella mosogató valamint a
folyosónál is le kell rekeszteni ajtóval egy részt.
Ami korábban raktár volt, abból lenne egy öltöző, a jelenlegi iroda pedig közlekedő funkciót
kapna.
Kértem árajánlatot a vállalkozótól az utóbbi munkálatok elvégzésére.
Pályázati forrásból sor kerül az óvodai játszóudvar felújítására és a vállalkozó kérte, hogy
legalább egy kapunyílásnyi lehetőséget biztosítsunk az udvarba géppel való bejutásra. Nekem
az lenne a javaslatom, hogyha a kerítéshez úgyis hozzá kell nyúlni, akkor tegyük kintebb a
kerítést, a tornaszoba falához hosszabbítva. Zsalukőből csinálnánk alapot és én LINDAB
lemezt javaslok rárakni, továbbá javasolom, hogy oda egy tolható kapu kerüljön kialakításra,
ami bármikor kinyitható.
Próbáltam az interneten keresni a szükséges anyagok árait, ez kb. meghaladja a 100. 000 Ftot.
Kérdezem képviselő társaimat, hogy mi a véleményük?
96

Szlávik Flórián képviselő:
Ez, amit elmondtál, nincs benne a költségvetésben, ez már komplett óvodai felújítás, aminek
nincs fedezete. Teljesen érthetetlennek tartom, mert ennek a konyhának volt már korábban
HACCP-je, mi romlott azóta? Milyen jogszabály írja elő ezt?
Arról volt szó, mikor elindultunk, hogy az óvodai tálalókonyhát tesszük rendbe, az udvaron
pedig csak annyit csináljunk meg, ami a pályázatba belefér.
Itt van 2018 júliusa és nem csináltunk semmit. Nézzük meg, hogy mit vállaltunk be, és ne
nagyon kapkodjunk másra a költségvetésünkből. Még az is lehet, hogy nem jövő októberig
irányítjuk ezt az önkormányzatot, hanem az Európai parlamenti választással együtt lesz az
önkormányzati választás.
Ami nincs a költségvetésünkben elkülönítve, arról ne is beszéljünk.
Jobb lenne, ha inkább átmennénk és megnéznénk, hogy mit akarunk csinálni.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, hogy a helyszínen tekintsük meg a tálalókonyha átalakítását és a kerítés
áthelyezését.
Ezt követően a Képviselő-testület tagjai elmennek az óvodába és a helyszínen megtekintik,
megbeszélik a tervezett felújítást, átalakítást.
Fodor Géza polgármester:
Most miután mindenki láthatta a helyszínen, hogy mit és hogyan akarunk, kérdezem a
véleményeteket.
Nádasdi János alpolgármester:
Szerintem mehet a munka, úgy ahogy megbeszéltük, egy ajtóval kevesebb legyen, ami a
folyosóra menne, az nem kell.
Fodor Géza polgármester:
A kerítéssel kapcsolatban, én csak javasoltam a LINDAB lemezt, de tőlem lehet úgyis,
ahogyan a képviselő asszony javasolta, hogy ugyanaz a kerítés kerüljön vissza, tolható
kapuval.
Gémes Ferenc képviselő:
Jobb lenne, ha maradna ez a kerítés, nemcsak a spórolás miatt, hanem azért mert nyitottabb,
nem olyan zárt, mint a lemez, és a vállalkozó vigyázzon a diófára, ne törje össze.
Szlávik Flórián képviselő:
A vállalkozóval, aki az óvoda udvart csinálja, kapcsolatban van az önkormányzat?
Fodor Géza polgármester:
Az Óvodafenntartó Társulás van vele kapcsolatban.
Dányiné Szórád Ibolya aljegyző:
A társulásban pedig benne van az önkormányzat, a polgármester és Gémes képviselő úr
képviseli.
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Szlávik Flórián képviselő:
Mégsem tudták megmondani, hogy miért kell lecserélni az előtetőt az udvaron és meddig lesz
meghosszabbítva. Akkor ki döntötte el?
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem sem az óvoda udvarra kellett volna költeni a 7 m Ft-ot, hanem az épületre, ami
lassan összedől, de most már mindegy, késő, úgysem tudunk rajta változtatni.
Szlávik Flórián képviselő:
Elegem van már a vitákból, de már annyiszor mondtuk azt, hogy most már mindegy, úgysem
tudunk rajta változtatni. Számtalanszor volt már ilyen.
Fodor Géza polgármester:
Van, amikor borul az egész, nálad sem mindig minden milliméter pontossággal történik
otthon, nem tudom, hogy miről beszélsz.
Nádasdi János alpolgármester:
Az a baj, hogy Te, Polgármester ú, sem vagy eléggé tájékozott, az óvodai udvart, miért nem
beszélték meg veled?
Fodor Géza polgármester:
Azért volt megbízva az óvodavezető és a tagóvoda vezető, hogy szakmailag a lehető legjobbat
hozzák ki a pályázatból, ők a szakemberek, ők tudják azt, hogy mire van szükség.
Berecz Lászlóné képviselő:
Szerintem a vállalkozó ne menjen be kocsival az óvoda udvarra, mert össze fogja törni a
diófát.
Fodor Géza polgármester:
De be kell neki menni, mert olyan munkákat fog végezni, amihez gépek kellenek.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor is az a javaslatom, hogyha lehet, ne menjen be géppel, vagy a lehető legkisebb géppel
menjen be, ha elengedhetetlen. Nagyon vigyázzon a diófára, lehetőleg ne törje össze.
Fodor Géza polgármester:
Kérdezem képviselő társaimat, hogy aki azzal egyetért, hogy az óvodai tálalókonyha
átalakítása az eredeti tervezetthez képest azzal módosulna, hogy a folyosóra, az iroda elé nem
kell ajtó, a kerítés áthelyezése után ugyanaz az elbontott kerítés kerüljön vissza, de tolható
kapuval, továbbá hívjuk fel a vállalkozó figyelmét arra, hogy az udvaron a legkisebb géppel
dolgozzon, és ne törje össze a diófát, kézfelemeléssel szavazzon.
Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
55/2018.(VII.17.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az óvodai tálalókonyha tervezett
átalakítását, az óvodában az öltöző és iroda kialakítását
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továbbá óvodai kerítés áthelyezését és azt az alábbi
változtatással hagyja jóvá:
1. A folyosóra, a tervezett iroda elé ajtó nem kerül
beépítésre.
2. Az óvodai kerítés áthelyezése után a lebontott kerítést
kell visszahelyezni tolható kapuval.
3. A Képviselő-testület felhívja a polgármester útján az
óvodai udvar felújítását végző vállalkozó figyelmét,
hogy az udvarra, a lehető legkisebb géppel menjen be, és
vigyázzon az udvaron levő diófára, ne törje össze azt.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát és
az ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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