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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. október26. napján megtartott, nyilvános, rendkívüliülésén 

 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

101/2018.(X.26.) A 96/2018.(IX.26.) Képviselő-testületi határozat módosítása 

102/2018.(X.26.) Árajánlat kérése a Községháza mellékhelyiségének 

akadálymentesítésére 

 

 

 

 

Napirendi pontok: 

 

 

1. Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 178- 181.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. október 26. napján, a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartottnyilvános, rendkívüliülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselő-társaimat, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Elnézést kérek, hogy rendkívüli testületi ülést hívtam össze, és 

azt írtuk a meghívóra, hogy „egyebek”.A napirend valójában a Községháza felújításának aktuális 

kérdéseire vonatkozik. 

 

Javasolom, hogy a mai ülésen, ezt a napirendi pontot tárgyaljuk meg: 

 

1. Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Kérem, aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással, szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület egyetértett,5 igen szavazattal, egyhangúan 

elfogadta. 

 

 

1. Napirendi pont:  

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tegnapelőtt az „egyebek” napirendi pont keretében foglalkoztunk a Községháza felújításával, 

azon belül is a villamos-hálózat felújításával. Késő este, már tartott az ülés, amikor megérkezett a 

BorosvillKft. árajánlata,amit csak a telefonomon néztem meg. 

Tegnap, amikor számítógépen megnyitottam az ajánlatot, akkor szembesültem azzal, hogy amit 

kaptunk, nem tartalmazta a Posta helyiségének villamos hálózat felújítási költségeit, az csak a 

Polgármesteri Hivatal felújítási költségeit tartalmazta, ehhez jön még 271.653 Ft. 

Felhívtam a másik ajánlattevőt is, aki azt mondta, hogy neki benne van a Posta épület felújítási 

költsége is, de nem tartalmazza a lámpákat. 

Az hogy mennyi lámpára van szükség, ők tudják meghatározni, mert ők a szakemberek. 

A Borosvill Kft. ajánlata így együtt, 2.100.364 Ft, a másik ajánlat pedig 2.504.000 Ft. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Milyen költség van lámpatestenként beállítva? Ezekből a modernebb lámpatestekből elegendő 

lenne kevesebb is, és akkor annak a vezetékezése is kevesebb lenne. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Borosvill Kft. ajánlatában 14.990.- Ft egy lámpatest. 

Kérdésem, hogy mi legyen? Kérjek egy újabb, pontosított ajánlatot és rendkívüli ülésen döntsünk? 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Nekem megér annyit, hogy bejöjjek, ha nyerünk pl. 500 e Ft-ot ezzel. 
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Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Az javasolom, hogy ne menjünk bele a részletekbe, a kedvezőbb ajánlatot a Borosvill Kft. adta, a 

testület tegye le a garast mellette, de pontosítsa a Kft az árajánlatát és akkor adjon a Képviselő-

testület megbízást a munka elvégzésére. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért a jegyző úr javaslatával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

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

határozatot hozta: 

 

101/2018.(X.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 96/2018.(X.26.) Képviselő-testületi 

határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a Községháza épületében a 

villamos vezetékek cseréjével a Borosvill Kft. által 

benyújtott árajánlatot fogadja el. 

A Képviselő-testület felkéri az ajánlattevőt, hogy 

ajánlatát pontosítsa, majd nyújtsa be a testület felé. 

A Képviselő-testület a módosított árajánlat 

megismerése után ad megbízást a munka 

elvégzésére 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

  

Fodor Géza polgármester: 

Beszéltünk már arról is, hogy a Községháza felújítása során a WC akadálymentesítését is el 

kellene végezni. Egyébként is nagyon ráférne a felújítás, nem felel meg a kor igényeinek, árajánlat 

még nem érkezett ugyan rá, de elvben támogatja-e a Képviselő-testület? 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A külső akadálymentesítés már meg van tervezve, nem befolyásolja-e ez a költségeket? 

Az ajtó áthelyezés is költséggel jár, forrásokat vonunk el az útfelújításoktól, amit én nagyon 

sajnálok. 

Ha kölcsönt kell is felvennünk, amit vállaltunk, akkor is meg kell csinálnunk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ez már nemcsak ajtó, hanem falak áthelyezéséről is szól, ami több millió forint is lehet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Én azért gondoltam, hogy most kellene vele foglalkozni, mert most van a Községháza épületének 

átalakítása, most lesz bontás, most lenne célszerű megcsinálni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Amit saját forrásból csinálunk, azt nagyon nézzük meg, ne szórjuk a pénzt, mert vannak fontos 

dolgok. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az, hogy hogyan történik a WC akadálymentesítése, ne mi döntsük már el, hanem szakember. 
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Én csak azt kérdeztem, hogy foglalkozzunk-e vele? 

Amíg gondolkoztok, addig ismertetem, hogy a mai napon, 65.256.375.- Ft van a számlánkon. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nekem nem azzal van a bajom, hogy most van pénzünk, hanem azzal, hogy mire költjük el. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy kérjünk árajánlatot a Községháza WC felújítására, akadálymentesítésére és majd 

annak a tükrében döntsünk. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi 

határozatot hozta: 

 

102/2018.(X.26.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a Községháza 

mosdójának akadálymentesítésére árajánlatokat kér 

be, és annak tükrében dönt majd a munkálatok 

elvégzéséről. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Bemutatom a Képviselő-testületnek a demjéni imázskatalógus tervezetét. Javasolom, hogy a 

szállásadókat és működő hoteleket is szólítsuk meg, hogy bele akarnak-e kerülni. 

Javasolom, hogy rendeljük meg a Lénárt Márton-féle cégtől a katalógus összeállítását is, ez 

100.000 Ft-ba kerülne, de nincs benne a nyomtatás. Az alpolgármester úr is hozzon egy ajánlatot a 

katalógusra. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Javasolom, hogy az idősek napján ne vadat főzzünk, mert nem mindenki szereti, nem nagy 

összegbe kerül. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mindig jó volt a vad, ingyen tudtuk beszerezni.Az Egri Korona Borház séfje főzne, töltött 

káposztát, majd megkérdezem, hogy milyen húst javasol. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én meg javasolom, hogy legyen még rétes és somlói galuska is az idősek napján. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a mai részvételt. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester      címzetes főjegyző 

             


