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Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. április 10. napján megtartott rendkívüli ülésén
Határozat száma
46/2019.(IV.10.)

47/2019.(IV.10.)
48/2019.(IV.10.)

49/2019.(IV.10.)

Határozat tárgya
A Magyar Falu Program a nemzeti és helyi identitástudat erősítése
az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával
alprogramra benyújtható pályázat elkészítésével Veres Tünde ev.
(Eger) megbízása
A Magyar Falu Program orvosi eszközök beszerzése elnevezésű
pályázat elkészítésével Veres Tünde ev. (Eger)megbízása
A Magyar Falu Program az eszközfejlesztés közterületek
karbantartására vonatkozó pályázat elkészítésével Veres Tünde ev.
(Eger) megbízása
A Magyar Falu Program keretében településfejlesztési pályázat

elkészítésével Veres Tünde ev. (Eger) megbízása
50/2019.(IV.10.)

A Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények
bevonásával” alprogramra benyújtható pályázat tervezői
feladataival, a Közösségi Ház felújításával kapcsolatos
tervdokumentáció elkészítésével, Hoór Kálmán okleveles
építőmérnök megbízása

A jegyzőkönyv 64-70. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. április 10. napján, a
Demjéni Művelődési Házban (3395 Demjén, Petőfi út 27.) 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.
Javasolom, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk meg, a
következők szerint:
1./ Aktuális pályázati ügyek
2./ Közmeghallgatás 17 órától a Közösségi Házban
Kérdezem, hogy egyet ért a Képviselő-testület a javasolt napirendi pontokkal?
Ha igen, kérem, kézfelnyújtással jelezzétek.
Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 5 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a Képviselő-testületi ülés napirendjét:
1./ Aktuális pályázati ügyek
2./ Közmeghallgatás 17 órától a Közösségi Házban
1. napirendi pont:
Fodor Géza polgármester:
Már az előző ülésen is beszéltünk a pályázatokról, akkor azt az ígéretet tettük jegyző úrral,
hogy keresünk pályázatírót.
Elsőként „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális
intézmények bevonásával” alprogramra benyújtható pályázatra kértünk árajánlatot. A
pályázatban a Közösségi Ház nyílászáró cseréjét, külső szigetelését és a támogatás erejéig
egyéb, a pályázatban elszámolható épületet érintő felújítási munkákat tervezünk
megvalósítani.
Veress Tünde ev. árajánlata: pályázatírási díj bruttó 60 e Ft, ÁFA- mentesen, valamint ha nyer
a pályázat, akkor további 3%-a a támogatási összegnek. Ez a pályázat benyújtására és szükség
esetén hiánypótlás benyújtására terjedne ki.
Sikerült egyeztetnem a Polgárok Házában más jellegű pályázatokról is, olyanokról, amikről
mi is beszéltünk korábban, ilyen az erőgép beszerzési valamint a temetőben az út felújítási
pályázata. Javasolták továbbá az orvosi rendelőbe eszközök beszerzését segítő pályázatot is.
Megkerestem azt a pályázatírót, aki már adott ajánlatot, hogy vállalna-e további pályázatírást,
az előzőekben felsoroltakra. Ő azt nyilatkozta, hogy igen, és mindegyik pályázatra ezt a bruttó
60 e Ft-ot számolná fel, illetve nyertes pályázat esetén a támogatási összeg 3 %- a lenne a díj.
Azt a tájékoztatást kaptam még, hogy nem fognak elutasítani senkit, várhatóan újra nyitják
majd a kereteket, próbálnak minden igényt kielégíteni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Kiegészítésként még annyit, hogy ez a 60 e Ft, és a „sikerdíj” is elszámolható a
pályázatokban, természetesen akkor, ha nyer a pályázat.
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Fodor Géza polgármester:
A közösségi házas pályázatnál egy tervezőt is alkalmaznunk kell, aki megtervezné a
felújításokat. Erre is kaptunk árajánlatot Hoór Kálmántól, bruttó 260 e Ft összegben. Ez az
összeg ÁFA-mentes. Ez magában foglalná a felmérést, a felmérési és felújítási alaprajz
készítését és tervezői költségbecslés készítését. Amennyiben megbízzuk, május 10-ére tudná
elkészíteni.
Berecz Lászlóné képviselő:
A tervezői díj is beépíthető a pályázatba?
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Igen. Még annyit, hogy Hoór Kálmán volt füzesabonyi főépítész.
A pályázatíró azt is javasolta, hogy ne csak a külső felújítással foglalkozzunk, hanem célszerű
a programok megszervezésével, valamint az alkalmazott foglalkoztatásával is foglalkozni a
pályázatban.
Nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége az önkormányzatnak.Akár a civil szervezetek
illetve az önkormányzat által szervezett rendezvényekhez is lehet támogatást kérni.
Fodor Géza polgármester:
Olyannal is érdemes lenne foglalkozni, akik a tanulmányaikat jelenleg végzik.
Jelenleg a Magyar Falu Programban 2 pályázat került meghirdetésre, de várható hogy
folyamatosan jelennek majd meg újabbak.
Nádasdi János alpolgármester:
El kell indítani minden pályázatot, amiről már beszéltünk. Veszíteni csak 60 e Ft-ot lehet
mindössze, viszont sokat nyerhetünk. vele.
Fodor Géza polgármester:
Bátorkodtam beszélni a doktor úrral, hogy mire lenne szüksége a rendelőbe. Ő kért is
árajánlatot, 1.196 e Ft összegben.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az ajánlatban többek között van egy vizeletvizsgáló készülék, továbbá egy 24 órás
vérnyomásmérő készülék is.
Berecz Lászlóné képviselő:
Csak berendezésekre vonatkozik ez a pályázat? Nekem az jutott eszembe, hogy a
gyógyszertárat nem lehetne-e újra beindítani, vagy esetleg egy fogorvosi szobát kialakítani?
Érdemes lenne ennek részletesebben utána nézni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Az a javaslatom, hogy minden egyes pályázat esetében fogadja el a Képviselő-testület az
ajánlatokat és beszéljük meg a pályázatíróval ez utóbbi lehetőséget.
Fodor Géza polgármester:
Ha nincs több kérdés, javasolom, fogadjuk el, hogy „Anemzeti és helyi identitástudat
erősítése az önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával” alprogramra
benyújtható pályázat elkészítésével Veres Tünde ev.-t (Eger) bízzuk meg bruttó 60 e Ft
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valamint nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg további 3 % -ának megfelelő
díjért.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
46/2019.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
„Anemzeti
és
helyi
identitástudat
erősítése
az
önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények
bevonásával”
alprogramra
benyújtható
pályázat
elkészítésével Veres Tünde ev.-t (Eger) bízza meg, bruttó 60
e Ft valamint nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási
összegnek 3 % -val megegyező díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a döntésével egyező tartalmú
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. április 30.
Fodor Géza polgármester:
Javasolom, fogadjuk el, hogy az orvosi eszközök beszerzése alprogramra benyújtható
pályázat elkészítésével Veres Tünde ev. (Eger) bízzuk meg, bruttó 60 e Ft valamint nyertes
pályázat esetén további 3 % -a az elnyert támogatási összegnek, továbbá azzal a felkéréssel,
hogy nézzük meg, milyen lehetőség van a gyógyszertári vagy fogorvosi szoba kialakításra
ezen pályázat keretében.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
47/2019.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
orvosi
eszközök
beszerzése
elnevezésű
pályázat
elkészítésével Veres Tünde ev.-tbízza meg bruttó 60 e Ft,
valamint nyertes pályázat esetén az elnyert támogatási összeg
3 %-ával megegyező díjért.
A Képviselő-testület felkéri a pályázatírót, vizsgálja meg,
hogy e pályázat keretében milyen lehetőség van a
gyógyszertári szoba újra nyitására vagy fogorvosi szoba
kialakítására Demjén községben.
Felhatalmazza a polgármestert a döntésével egyező tartalmú
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. április 30.
Fodor Géza polgármester:
A következő az eszközfejlesztés közterületek karbantartására vonatkozó pályázat elkészítése
az előző feltételekkel, aki ezzel egyet ért, az kézfelnyújtással szavazzon.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
48/2019.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
eszközfejlesztés közterületek karbantartására vonatkozó
pályázat elkészítésével Veres Tünde ev.-t bízza meg bruttó
60 e Ft, valamint nyertes pályázat esetén az elnyert
támogatási összeg 3 % -ával megegyező díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
döntésével egyező tartalmú megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. április 30.
Fodor Géza polgármester:
Van még a településfejlesztési program keretében benyújtható pályázat elkészítése az előző
feltételekkel.Aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
49/2019.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
településfejlesztési pályázat elkészítésével Veres Tünde ev.t bízza meg, bruttó 60 e Ft, valamint nyertes pályázat esetén
az elnyert támogatási összeg 3 % -ával megegyező díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
döntésével egyező tartalmú megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. április 30.
Fodor Géza polgármester:
Említettem, hogy a közösségi házas pályázathoz szükségünk van egy tervezőre.
Aki el tudja fogadni az ő ajánlatát, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
50/2019.(IV.10.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő- testülete
„Anemzeti és helyi identitástudat erősítése az
önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények
bevonásával” alprogramra benyújtható pályázat tervezői
feladataival, a Közösségi Ház felújításával kapcsolatos
tervdokumentáció elkészítésével Hoór Kálmán okleves
építőmérnököt bízza meg bruttó 260 e Ft összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
döntésével egyező tartalmú megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2019. április 30.
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Fodor Géza polgármester:
Köszönöm a megjelenést, a 2. napirendi pont a Közmeghallgatás, amelyet a Közösségi
Házban tartunk, 17 órától.

2. napirendi pont:
Közmeghallgatás
Fodor Géza polgármester:
Szeretettel köszöntöm a Közmeghallgatáson megjelenteket. Szűk „családi” körben vagyunk
újból.
A közmeghallgatást ugyan törvény írja elő, de úgy gondolom, hogy egyébként is jó az, ha
tájékoztatjuk a megjelenteket, hogy mi történt és mit szeretnénk az elkövetkező időben.
Hogyha szétnézünk a településen, látszik, hogy szépül községünk.
Kiemelném először is, hogy az orvosi rendelő külső homlokzatszigetelése megvalósult, 2017ben a belső felújítás történt meg. Azt a véleményt hallottam, hogy egy tetszetős épület lett.
Remélem, ez a tendencia folytatódik az épület másik részén is, ami az idén valósul majd meg.
A Széchenyi és a Szépasszonyvölgy utca között megépítettünk egy 130 m hosszú térköves
járdát, a Táncsics út patak felőli részén felújítottuk a járdát, ennek kis része pályázatból, a
nagyobbik része azonban saját forrásból valósult meg.
Megtörtént továbbá a Dobó úton az út és járda felújítása, ennek is nagy része saját erőből. Ez
utóbbi kettőben 8,5 m Ft pályázati pénz volt. A beruházás összértéke meghaladta a 20 m Ftot.
Megvalósult a kerékpárút II. üteme, amit birtokba is vettünk, az idén „megkezdődött” a III.
ütem megvalósítása is. Ez azonban még nem látványos, az egyeztetések, utánajárások,
engedélyeztetések zajlanak most.
Felújításra került az óvodai konyha, új mosogató helyiség került kialakításra, az óvodai udvar
felújítása pedig pályázati pénzből, a Társulás útján történt.
Elkészült a tavalyi évben a Települési Arculati Kézikönyv, melyhez sok település kapott
kormányzati forrást, Demjén nem.
Jelenleg is folyamatban van a település rendezési tervének módosítása, melyhez kérelmeket
lehetett benyújtani, azok részéről, akik valamilyenfajta beruházást terveznek a jövőben a
településen. Ennek a felülvizsgálata, módosítása jelenleg is zajlik és ez év 2. felében kerülhet
elfogadásra.
Időközben, kérelemre indult egy ún. kiemelt beruházás is, ami a Vas tanya és az Egri Korona
Borház melletti területet érintette. A Vas tanya jelenlegi területén a későbbiekben 102 lakásos
lakópark épül majd.
A tavalyi évben „Demjénért” kitüntetést alapítottunk, amit elsőként Dr. Török László atya
kapott meg. Sajnos ő már Mezőkövesden teljesít szolgálatot.Úgy gondolom, hogy méltón
köszöntünk el tőle. Időközben egy új pap, Árvai Zoltán atya került a településünkre,
akinekszemélyében ugyanolyan jó papot kaptunk, mint az elődje volt.
A tavalyi évben díjaztunk még két élsportolót, akik küzdősporttal foglalkoznak, és Demjén
hírnevét is öregbítik.
Február közepén elfogadtuk a költségvetésünket.Látva a számokat tovább fog gyarapodni,
szépülni községünk.
Szeretnénk a Bajcsy- Zs. úton utat és járdát felújítani, a Táncsics úton, a patakkal párhuzamos
részen, utat és járdát, a patakra merőleges részen pedig az utat felújítani. Jelenleg folyik a
közbeszerzési eljárás, ezeket teljesen saját forrásból kívánjuk megvalósítani. Szeretnénk, ha a
kivitelező minél előbb hozzáfoghatna a beruházáshoz.
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Tervezzük még továbbá a felnőtt játszótéri elemek bővítését, pályázati forrásból, 3 elemmel
fog bővülni a kültéri fitnesz parkunk.
A Széchenyi úton tervezzük a járda felújítását, a kerékpárút III. ütemével párhuzamosan.
Mint az előbb már említettem, jelenleg zajlik a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, a
nyílászárók cseréje már megtörtént, valamint a belső festési és az elektromos hálózat felújítási
munkái is. A külső szigetelése, színezése van hátra, valamint az akadálymentes rámpa építése.
Szeretnénk még kialakítani a Hivatalban egy akadálymentes mosdót is. Még ebben az évben
sor kerül egy telefonközpont kialakítására is.
Szeretnénk a Művelődési Ház tisztasági festését is tervezzük az idei évben, valamint egy
projektor vásárlását.
A Közösségi Házban tisztasági festést és az aljzat felújítását tervezzük ebben a teremben.
Továbbá pályázat keretében szeretnénk az egész épület energetikai felújítását, benne külső
homlokzatszigetelést, nyílászáró- és a vizesblokk cserét, és akadálymentesítést is, ha belefér a
pályázati keretbe.
Szintén pályázati keretből, a Magyar Falu Programban tervezzük a temetőben az utak
felújítását, az orvosi rendelőbe eszközök beszerzését, erőgépvásárlást az útjaink
karbantartásához.
Szeretnénk az idei évben bővíteni a karácsonyi díszkivilágítást a mellékutcákban is, a civil
szervezeteink támogatását is tervezzük továbbra is.
A Képviselő-testület tervezi, hogy az Óvodafenntartó Társulásból kilép, és önállóan
működtetjük tovább az óvodát.
A Virágos Magyarországért mozgalomban is szeretnénk részt venni az idén is, ezért kérek
mindenkit, hogy szépítsük tovább környezetünket.
Szeretnénk módosítani a Kossuth tér és a Rákóczi út forgalmi rendjét.
Szeretném kérni a jelenlevők és a civil szervezetek vezetőinek a segítségét aCorvinus
Egyetem hallgatói által készített tanulmány alapján egy patak menti sétány kialakításában.
Nem nagy beruházás, a közmunkások el is kezdték a tisztítását. Az egy meseszép terület,
amelynek a lehetőségei nincsenek kiaknázva.
Dióhéjban ennyiben próbáltam ismertetni a tavaly végzett munkánkat és az idei terveket.
Szívesen várom a kérdéseket, véleményeket.
Nagy Csaba Dózsa Gy. utca 4.:
Említésre került a Bajcsy-Zs. út felújítása. Elképzelhető-e a felújítás során a Bajcsy – Zs. és a
Dózsa Gy. utca találkozásánál a meglevő betonárok felé további szélesítés, hacsak 0,5 m is,
nagyon jó lenne.
A hídon útépítés vagy aszfaltozás lesz? Gondolom, nem kerül teljesen lezárásra.
Fodor Géza polgármester:
A felújítást úgy tervezzük, hogy süllyesztett szegély kerül mindkét oldalra, de nem egyszerre
tervezzük elvégezni, nem egyszerre kerül lezárásra.
Ha nincs több kérdés, vélemény, köszönöm mindenkinek a részvételt.

Kmf.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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