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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302 

E-mail: onkormanyzat@demjen.hu 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. március  14. napján megtartott rendkívüli ülésén 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

 

24/2019.(III.14.) 

 

A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyában kötött 

vállalkozási szerződés módosításának elfogadása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 31-34. számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. március 14. napján, a 

Demjéni Művelődési Házban megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes. Nádasdi János 

alpolgármester betegség miatt van távol. 

Javasolom, hogy a mai ülésen a meghívón szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg. 

Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal? 

Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 4 igen 

szavazattal az alábbiak szerint fogadták el a Képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1. A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyában kötött szerződés módosítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

2.  A Magyar Falu program pályázatainak tárgyalása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

A Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása tárgyában kötött szerződés módosítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

A kivitelező átküldte a vállalkozási szerződés tervezetének módosítását.Az eredeti elképzelés az 

volt, hogy április végére elkészülnek a munkálatok, a javaslatuk szerint ez a határidő május 20.- ra 

módosulna. 

Ehhez kapcsolódik, hogy a Hivatal épületének felújítása miatt az európai parlamenti képviselők 

választására május 26-án a Művelődési Házban kerül sor. . 

Javasolom, hogy fogadjuk el a határidő módosítást, másban nem változik a szerződés. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Benne foglaltatik a szerződésben, hogyha május 20.-ára sem készül el, milyen szankciók vannak? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Igen, szerepel benne. A késedelmi kötbér 0, 5 %, legfeljebb a nettó vállalkozási díj 15 %-a. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Illetve meghiúsulási kötbér is van a szerződésben, a nettó vállalkozási díj 5 %-a, van még 

minőségi kötbér az a nettó vállalkozási díj 1 %-a, és van még 36 hónap jótállási idő. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én ezt keveslem. 

Milyen munkálatok vannak ebben benne? Az akadálymentes mosdó kialakítása hogyan alakul? 

Átdolgozásra került-e a pályázat? 
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Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A pályázati költségvetésben szereplő szemléletformáló tevékenység (oktatás) valamint a 

projektmenedzseri díjazás nem kerülne kifizetésre, hanem átdolgozásra kerülne, a kiviteli 

tevékenységre lenne fordítható. A WC kialakítása azonban nem része a projektnek. 

A jelenlegi vállalkozási szerződés azokat a díjakat tartalmazza, ami a projekt költségvetésében 

szerepel, erre még később visszatérünk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Akkor javasolom, hogy fogadjuk el a szerződés módosítását, május 20.-i határidővel, aki ezzel 

egyet ért, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület4igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

24/2019.(III. 14.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

energetikai felújítása tárgyában, az SKC 

Energy&Environment Kft.-vel(Budapest, Rozália utca 

11. 1031) kötött vállalkozási szerződés módosítását. 

A Képviselő-testület jóváhagyja a határidő 

módosítását 2019. május 20. napjára. 

Felhatalmazza a polgármestert a döntésének 

megfelelő tartalmú vállalkozási szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

2. napirendi pont 

A Magyar Falu program pályázatainak tárgyalása 
Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kiküldtem képviselőtársaimnak a Magyar Falu program pályázatainak összefoglaló anyagát. Van 

már olyan pályázati felhívás, ami megjelent, de a kiírások nagy részét még várjuk. 

Várom a képviselők javaslatait, egy közös gondolkodásra hívlak benneteket. 

Zárójelben felsoroltam néhány dolgot, amire én gondoltam. Ilyen pl. a háziorvos részére egy 

szolgálati lakás építése, ami a későbbiekben esetleg szolgáltatóházként funkcionálhatna. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én úgy gondolom, hogy a háziorvossal kellene ebben a kérdésben leülni, nekem sok nyitott dolog 

van.Kevés itt a kártyaszám.Nem hiszem, hogy letelepedne itt.A szolgáltatóház kérdése a 

későbbiekben szóba jöhet, ötletnek nem rossz. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A nemzeti és helyi identitás erősítése tárgyában már március 18.-tól lehet pályázatot benyújtani. 

Ennek keretében lehetne pl. közösségszervezőt alkalmazni, szükség lenne egy olyan személyre, 

aki összefogná a civil szervezeteket. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Én ezzel egyet értek, próbálkozzunk ezzel. 
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Berecz Lászlóné képviselő: 

Én ezen a ponton belül fontosabbnak tartanám, a Közösségi Ház külsejének vagy udvarának a 

felújítását, ez is beépíthető, de emez szerintem fontosabb. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Jó lenne ott fűtéskorszerűsítés is, hiszen nagyon jelentős összeg megy el a gázfűtésre. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A bölcsődei program keretében a mini bölcsödével a későbbiekben feltétlenül foglalkoznunk kell, 

de nem most. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

A belterületi út- és járdafelújítás keretében az út tartozékainak felújítására is gondolnunk kell, pl. 

Táncsics úti híd felújítása, jelzőtáblák beszerzése, a Kossuth tér egyirányúvá tétele, stb. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Úgy gondolom, hogy ez utóbbi nem pályázati kérdés, hanem pénzkérdés. Erről beszelni kell, mert 

valóban meg kell oldani. 

Talán ennek a pályázatnak a keretében lehetne a Kossuth téren az árkot rendbe tenni vagy a járdát 

felújítani a Széchenyi úton. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A közterületek karbantartása címszó alatt lehetne pályázni erőgép beszerzésére. 

Javasolnám még új közösségi kisbusz beszerzését pályázat keretében, valamint a temetőben 

urnafalak kialakítását és szilárd burkolattal való ellátását. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az javasolom, hogy ahogy kijönnek ezek a pályázatok, akkor tárgyaljunk róla részletesen. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Jelenleg 1 pályázati felhívás van kint, ami hétfőtől nyújtható be, a nemzeti és helyi identitás 

erősítése tárgyában. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Javaslom, hogy küldjük ki a képviselőknek ezt a pályázati felhívást, és tárgyaljunk róla később. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester           címzetes főjegyző   

        


