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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. május15. napján megtartottrendkívüli, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

67/2019.(V.15.) Demjén településszerkezeti tervének módosítása a „Vas tanya” 

és az Egri Korona Borház érintett területein 

68/2019.(V.15.) Demjén Község Önkormányzata - útfelújítás tárgyú, 

közbeszerzési eljárás eredményes és a szükséges pótfedezet 

biztosítása 

69/2019.(V.15.) Demjén Község Önkormányzata - útfelújítás tárgyú, 

közbeszerzési eljárásban a DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 

Eger, Kistályai u. 18.) ajánlata mindkét rész tekintetében 

érvényes, és ajánlattevő mindkét rész tekintetében alkalmas a 

szerződés teljesítésére 

70/2019.(V.15.) Demjén Község Önkormányzata - útfelújítás tárgyú, 

közbeszerzési eljárásban, a NAPKELTE BAU Építőipari és 

Szolgáltató Kft. (4523 Pátroha, Dózsa utca 34.) ajánlattevő 

ajánlata érvénytelen 

71/2019.(V.15.) Demjén Község Önkormányzata - útfelújítás tárgyú, 

közbeszerzési eljárásban, az eljárás nyerteseként mind az I. 

számú részajánlat (Bajcsy Zs. utca út- és járdaburkolat 

felújítása), mind a II. számú részajánlat (Táncsics utca út- és 

járdaburkolat felújítása) tekintetében a DYNAMIC ÚT 

Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) ajánlattevő legyen 

kihirdetve 

72/2019.(V.15.) Demjén Község Önkormányzata - útfelújítás tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezárásaként a DYNAMIC ÚT Szállítási 

Kft-vel (3300 Eger, Kistályai u. 18.) szerződés kötése 

73/2019.(V.15.) Jászberényi Tamás közbeszerzési tanácsadó megbízása a 

közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegezés 

elkészítésére 

74/2019.(V.15.) Demjén település kerékpáros barát fejlesztése című projekt 

keretében közbeszerzési szaktanácsadói feladatokra való 

megbízása Boros Tamás egyéni vállalkozónak 

75/2019.(V.15.) Demjén település kerékpáros barát fejlesztése című projekt 

keretében műszaki ellenőri feladatokra való megbízása a 

Kontroll-Builder Kft-nek 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv84.-99. számozott oldalt tartalmaz.  

mailto:onkormanyzat@demjen.hu
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. május15. napján, a 

Demjéni Művelődési Házban (3395 Demjén, Petőfi út 27.) megtartott rendkívüli, nyilvános 

ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és a Demjéni Lakópark képviselőit. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes, Gémes Ferenc 

képviselő hiányzik. 

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

módosítással, hogy a 2. napirendi pontot vegyük előre. 

Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a napirendi pontokkal és el tudja –e így fogadni a 

javasolt napirendi pontokat? 

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. Demjén község településrendezési eszközei részbeni módosítása a „Vastanya” és az ”Egri 

Korona Borház” környezete tekintetében 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

2. Közbeszerzési döntéshozatalok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

Demjén község településrendezési eszközei részbeni módosítása a „Vastanya” és az ”Egri 

Korona Borház” környezete tekintetében 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tudomásom szerint, megkaptátok azt a levelet, amelyben a Demjéni Lakópark képviselői kérték, 

hogy a rendezési terv módosítása minél előbb történjen meg. Készítettek egy kimutatást is, 

amelyben szerepel, hogy mennyi adótartozásuk van még. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Jelenleg ott tartunk, hogy 8.175 e Ft adótartozás a hátralék. A beadott levélhez képest, már további 

4 m Ft tartozás megfizetésre került. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Látható a kimutatásból is, amire szóban ígéretet tettek, heti 4 m Ft-tal törlesztik a még fennálló 

adótartozásokat, tartják, azt az ütemezést, amit saját maguknak szabtak meg. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Szerintem indulhat a projekt, amennyiben időben fizetnek. 
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Berecz Lászlóné képviselő: 

Az állami főépítész észrevételétét mindenképpen figyelembe kell venni. 

 

Nagy Dénes a Demjéni Lakópark Kft képviselője: 

Az, amit beadunk majd építési engedélyezésre, feltétlenül figyelembe vesszük, a javasolt 

módosításokat beépítettük. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Azt szeretném kérdezni, hogy milyen indokkal kellett, az előző ülésre, e tárgyban kiküldött 

anyagot, magunkkal hozni? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A múltkori előterjesztés, nem került elfogadásra, ezért kértük, hogy hozzák magukkal. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az előző ülés óta, ami meghiúsult, a Lakópark képviselői leírták és tartották magukat, az akkori 

ígéretükhöz. Az akkori adótartozás jelentős részét sikerült átutalniuk és továbbra is fenntartják, 

azt, hogy heti 4 m Ft-tal törlesztik a tartozásukat. 

 

Ha nincs több kérdés, javasolom, a kiadott határozati javaslat elfogadását. 

 

Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: 

 

67/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megállapítja, hogy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény alapján Demjén 2/2001.(I.9.) sz. Kt. 

határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervének 

módosítását a változással érintett területeken. 

 

A határozat melléklete a POLTRADE Bt. által 

készített módosított településszerkezeti tervlap. 

 

Mellékletek: 

1. számú: TSZT-m sz. Módosított településszerkezeti 

tervlap 

2. számú: Településszerkezeti terv módosításának 

leírása 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: folyamatos 
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1. melléklet: Módosított településszerkezeti tervlap („TSZT-m” tervlap): 

Lke – Kertvárosias lakóterület 

Gksz – Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

M – Mezőgazdasági terület 

Má-sző – Általános mezőgazdasági terület – szőlőE – Erdőterület 
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2. melléklet: Településszerkezeti terv módosításának leírása 

a) Településszerkezeti változások: 

 

Vastanya: 

1.sz.Mü→Lke (3,4 ha) 

Hrsz-ok:144/1; 144/3; 144/5; 144/6 

A módosított, „TSZT-mod” jelű tervlapona régi Haladás MgTSz-területén, a korábbi 

Mezőgazdasági üzemi (Mü) terület Kertvárosias lakóterületre (Lke) változik.  

 

2.sz.K →Má (0,21 ha) 

Hrsz: 0192 

A módosított, „TSZT-mod” jelű tervlapon a korábban homokbányaként működő és úgy 

is szabályozott, de már hosszú évek óta szőlőterületként művelt, és szőlő művelési 

ágban lévő terület Általános mezőgazdasági terület - szőlő területre (Má-sző) változik. 

 

3.sz.E →Má (0,21 ha) 

Hrsz: 0183/22 g) alrészlet 

A módosított, „TSZT-mod” jelű tervlapon a korábban Erdő ( E ) területfelhasználási 

egységbe sorolt területrész Általános mezőgazdasági terület - szőlő területre (Má-sző) 

változik. 

 

4.sz.KG→Lke (5,85 ha) 

Hrsz: 0183/24; 0183/25 a) b) c) d) f) g) h) j) z) alrészletek 

A módosított, „TSZT-mod” jelű tervlapon a korábban Kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági (KG) területfelhasználási egységbe sorolt területrész Kertvárosias 

lakóterületre (Lke) változik. 
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Területfelhasználás-változások tervlapja 

b) Beépítésre szánt területek: 

 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz): 
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A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló 

gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe tartozik – a tervezési területen kívül eső 

Borház telkeihez kapcsolódóan – a 0183/25 hrsz. h) és k) alrészlete. 

 

Kertvárosias lakóterület (Lke) 

A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagytelkes lakóterület. 

Kertvárosias lakóterületbe tartoznak a belterületi – barnamezős beruházásként 

fejlesztendő – Vastanya (korábbi TSz terület) – 144/1, 144/3, 144/5-6 hrsz-ú telkei, valamint 

a Borház wellness-részlegéhez tartozó Tófürdő Kerecsend-felé eső szomszédos területei, a 

0183/24, és a 0183/25 a) b) c) d) f) g) h) j) z) alrészletű részei. 

 

a) Beépítésre nem szánt területek: 

 

Erdőterület ( E ): 

Erdőnek a fás növényekből és társult élőlényekből kialakult életközösséget tekintjük. 

Területfelhasználás szempontjából erdőterületeknek az erdő által elfoglalt 1500 m2 vagy 

annál nagyobb kiterjedésű földterületet tekintjük a benne található nyiladékokkal együtt, 

valamint az erdőtelepítésre tervezett területeket. Erdőnek minősül a meghatározott 

terület akkor is, ha átmenetileg a faállomány vagy az életközösség más eleme hiányzik. 

Megmaradó erdőterület a módosított terven a 0183/22 hrsz-ú, korábban is erdő 

területfelhasználási egységbe sorolt terület. 

 

Mezőgazdasági terület (M): 

A mezőgazdasági terület árutermelésre szánt területfelhasználási egység, ahol a 

mezőgazdasági tevékenységgel (növénytermesztés, állattenyésztés, halászat) és 

kiegészítő tevékenységekkel – pl. termékfeldolgozás, árusítás – összefüggő építmények 

helyezhetők el. 

Megmaradó mezőgazdasági területek a 0183/25 hrsz. f) g) n) r) s) t) x) y) v) alrészletű 

részei. 
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Általános mezőgazdasági terület - szőlő (Má-sző) 

A terven Má-sző jellel jelölt mezőgazdasági művelésremeghatározott terület, elsősorban 

árutermelő szőlőtermesztésre és a borászattal kapcsolatos vendéglátó funkciók 

létesítésére  kijelölt terület. 

Ebbe a területfelhasználási egységbe tartoznak a külterületi 0184/77, 0192, és a 0183/25 

hrsz. k) l) m) p) alrészletű részei. 

 

b) Biológiai aktivitásérték  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

7.§ (3) bekezdés b) pontja alapján az 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 

területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem 

csökkenhet (…)”. 

►Mivel a terv újonnan nem jelöl ki beépítésre szánt területet, Biológiai aktivitásérték 

számítása nem szükséges. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, a kiadott rendelet tervezet elfogadását. 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen egyhangú szavazattal, az alábbi rendeletet 

alkotta: 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

5/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete 

 

Demjén Község Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 

1/2012. (I.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

(A rendelet szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

2. napirendi pont 

 

Közbeszerzési döntéshozatalok 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva jegyzőkönyvhöz!) 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a mai napi aktuális számlaegyenleg alapján Demjén 

Község Önkormányzatának 101.032 e Ft van a bankszámláján, ami egy örömhír. 
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Fodor Géza polgármester: 

Írásban megkaptátok a közbeszerzési szakértő tájékoztatását. A legutolsó ülésen elhangzott, egy 

olyan jellegű javaslat, hogy nézzük át, hogy mennyi pénz áll rendelkezésünkre, mert akár még 

hitelfelvételt is megvalósíthatunk, azért, hogy a tervezett út- és járda felújítás megvalósulhasson. 

Sebestyénné készített egy kimutatást, ami az aktuális kötelezettségvállalásokat tartalmazza. A 

táblázatban mintegy 3 m Ft-nyi összeg nem szerepel.  

Tájékoztattalak benneteket, hogy a Hagyományok Háza felújítási pályázaton nyertünk, felvettem a 

kapcsolatot azzal a céggel, aki akkor az árajánlatot adta és tájékoztatott arról, hogy abból a 

pénzből nem fogja tudni megvalósítani, hanem nem 25 % önerőt, hanem többet kell hozzá tenni. 

Javasolnám képviselő társaimnak, hogy a közbeszerző által támogatott javaslatot fogadjuk el, 

annak az egy útnak a megvalósítását javasolom én is.  

Jegyző úr arról tájékoztatott, hogy 10 m Ft feletti hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás 

szükséges, amiben kb. 8-10 hónap átfutási idővel kell számolni. 

Tájékoztattak továbbá arról, hogy hamarosan kiírásra kerül az utas pályázat, ami 100 %-os 

támogatottsággal bír, továbbá ennek a hónapnak a végén van a benyújtási határideje a BM-es 

pályázatnak is, amelynek keretében szintén lehet utat és járdát felújítani. Én célszerűbbnek 

tartanám, pályázati forrásokból megvalósítani a másik út és járda felújítását. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Két ajánlattevő közül, egyik sem jelent meg a helyszínen, ez számomra aggályos. 

A költségvetésünkhöz képest 10 m Ft-tal magasabb ez az összeg. Ezt az eltérést én soknak tartom. 

A hitelfelvétel szabályozása nem országosan egységes? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Igen, a nagyvárosokra más szabályozás vonatkozik. EU-s pályázatokhoz szükséges önerő 

biztosításához nincs ez a korlát. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Nevetségesnek tartom, az önkormányzatoknak meg van kötve a keze, nincs itt önkormányzatiság. 

A környező településeknek mindig volt hitele, csak Demjénnek nem. 

Amit beterveztünk, azt valósítsuk meg. Szeretném, ha nemcsak a Táncsics út, hanem a Bajcsy - 

Zs. út is megvalósulna. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én úgy gondolom, hogy nem jól állítottuk be az összeget a költségvetésbe.  

Mind a két utat meg kell csinálnunk, mert ez már költségbe került nekünk. 

Ha 10 m Ft-ot felvennénk, megoldódna minden probléma. Van jó pár tétel a költségvetésben, ami 

későbbre tolódhat, ezeket halasztani kellene, amíg nem látjuk, hogy a költségvetésünkből futja-e 

arra egyáltalán. 

A Széchenyi úti járdát meg kell csinálni, csak akkor fogjunk az építéshez, ha látjuk a tervet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

El lehet halasztani pl. a Művelődési Ház festését, ami közel 1 m Ft-os tétel, de nem számoltunk az 

Óvoda tisztasági festésével. 

Maximálisan örülök annak, ha minél több járda és útfelújítás valósul meg a községben, azt nem 

értem, hogy miért kell most annyira erőltetni a Bajcsy út felújítását, azt miért nem lehet 

elhalasztani? Miért nem lehet azokból a pályázati forrásokból megvalósítani, amit már említettem? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Van nekünk még elég utunk, meg járdánk, amit meg kell csinálnunk, a pályázatokat arra kell 

fordítani. 

A Bajcsy út veszélyes, a járda ott nagyon hiányzik. 
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Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Javaslom, hogy nézzük át a kiadott táblázatot részletesen, nézzük meg, hogy hogyan biztosítható a 

fedezet a közbeszerzési döntéshozatalhoz. 

(Csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Ezt követően a Képviselő-testület részletesen áttekintette a jelenleg hatályos kötelezettség 

vállalásokat. 

 

Összefoglalva, megállapítható, hogy jelen pillanatban 6-7 m Ft, azaz összeg, ami plusz kiadásként 

jelentkezik, ha mindent számításba veszünk. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Várhatunk még adóbevételt is, május végéig. 

 

Sebestyén Andrásné gazdálkodási előadó: 

Jelentősebb bevételünk van a helyi iparűzési adóból, azt, hogy mennyi lesz pontosan, csak május 

végén látjuk. Ha visszafizetés lesz, borulhat az egész. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Szerintem, ha 10 m Ft hitelt felvennénk, amihez nem kell kormányzati hozzájárulás, valamint az 

adóbevételekre is számítunk, akkor valóban 5-6 m Ft az, ami szükséges pluszban. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A hitelfelvételt és a pályázatokat is ki kell használni. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Én is azt mondom, hogy fogjunk neki, csináljuk meg mindkét utat és majd meglátjuk. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Közben a kolléganőm készített egy olyan számítást, hogy a jelenleg rendelkezésünkre álló 

pénzösszegből, ha levonjuk azokat a tételeket, amelyeket mindenképpen ki kell fizetnünk, akkor 

71.891 e Ft marad. A két út felújítása pedig együtt 75.968 e Ft, de benn még nincsenek benne a 

működési kiadások. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ez egy optimális eset, ha valami közbejön, akkor borul minden. 

Én változatlanul nem értem, hogy miért ez a nagy sietség, miért kell még hitelt is felvennünk. 

Nem értem, hogy a következő ciklusra miért kell hitel felvétellel kezdeni, hiszen így sem haladunk 

rosszul. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Ha tavaly megcsináltuk volna, akkor pénzt takarítunk meg. 

Ezeket az utakat megcsináljuk és nem lesz rá gondunk, majd bejön az a pénz, valahogy. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A költségvetési tervet akkor úgy kell megcsinálnunk, a költségvetést úgy módosítanunk, hogy a 

bevételek és a kiadások egyensúlyba kerüljenek. 

A közbeszerzés miatt el kell dönteni, hogy mi legyen, ha a Képviselő-testület azt mondja, hogy 

mindkét utat meg kell csinálni önerőből, akkor meg kell mondani, hogy miből kell megcsinálni. A 

testület csak megalapozott, költségvetéssel alátámasztott döntést hozhat. 
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Fodor Géza polgármester: 

A döntés átgondolásához 5 perc szünetet rendelek el. 

 

5 perc szünet után a Képviselő-testület ülése folytatódott. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Összefoglalva az elhangzottakat, úgy látom, hogy a Képviselő-testület akár 10 m Ft hitelfelvétellel 

és a további hiányzó pénzösszeget pedig helyi adóbevétel emelésével biztosítja, mindkét út és 

járda felújítását. 

Akkor, ha jól gondolom, a kiadott határozati javaslatoknál a B verziót fogadjuk el. 

 

Javasolom, hogyaki az1. számú határozati javaslat B verziójával egyet ért, a nevének elhangzása 

után, hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület, név szerinti szavazással,4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

68/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, a név szerinti szavazás eredményeképpen 

úgy dönt, hogy elfogadja a „Demjén Község 

Önkormányzata - útfelújítás” tárgyú, a 2015. CXLIII. 

törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint: a 

közbeszerzési eljárás mindkét részajánlat tekintetében 

eredményes, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 

saját forrásainak terhére biztosítja a szükséges, 

összesen – mindkét rész tekintetében – nettó 

14.493.008.- Ft + Áfa = bruttó 18.406.120 összegű 

pótfedezetet. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki a 2. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után, 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület, név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

69/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 



95 
 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 

úgy dönt, hogy elfogadja a „Demjén Község 

Önkormányzata - útfelújítás” tárgyú, a 2015. CXLIII. 

törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a 

DYNAMIC ÚT Szállítási Kft. (3300 Eger, Kistályai 

u. 18.) ajánlata mindkét rész tekintetében érvényes, és 

ajánlattevő mindkét rész tekintetében alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki a 3. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után, 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület, név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

70/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 

úgy dönt, hogy elfogadja a „Demjén Község 

Önkormányzata - útfelújítás” tárgyú, a 2015. CXLIII. 

törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint a 

NAPKELTE BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 

(4523 Pátroha, Dózsa utca 34.) ajánlattevő ajánlata a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, 

mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki a 4. számú határozati javaslat B verziójával egyet ért, a nevének elhangzása 

után, hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 
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Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal,az alábbi 

határozatot fogadta el: 

71/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a név szerinti szavazás eredményeképpen 

úgy dönt, hogy elfogadja a „Demjén Község 

Önkormányzata - útfelújítás” tárgyú, a 2015. CXLIII. 

törvény 115. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

tett Bíráló Bizottsági javaslatot, miszerint az eljárás 

nyerteseként mind az I. számú részajánlat (Bajcsy Zs. 

utca út- és járdaburkolat felújítása), mind a II. számú 

részajánlat (Táncsics utca út- és járdaburkolat 

felújítása) tekintetében a DYNAMIC ÚT Szállítási 

Kft. (3300 Eger, Kistályai u. 18.) ajánlattevő legyen 

kihirdetve, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, 

legtöbb értékelési összpontszámot kapott ajánlattevő. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki az5. számú határozati javaslat B verziójával egyet ért, a nevének elhangzása 

után, hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal, az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

72/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

A Képviselő-testület az I. - III. pontokban 

meghozott döntés alapján felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a „Demjén Község 

Önkormányzata - útfelújítás” tárgyú 

közbeszerzési eljárás lezárásaként a DYNAMIC 

ÚT Szállítási Kft-vel (3300 Eger, Kistályai u. 

18.) az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési 

dokumentumok, valamint ajánlattevő ajánlata 

alapján az I. számú részajánlat (Bajcsy Zs. utca 

út- és járdaburkolat felújítása) tekintetében a 

nettó 23.667.427.-Ft + Áfa = bruttó 30.057.632 

Ft összegű, míg a II. számú részajánlat 

(Táncsics utca út- és járdaburkolat felújítása) 

tekintetében a nettó 36.137.014.-Ft + Áfa = 

bruttó 45.894.008 Ft összegű szerződést kösse 

meg. 

Határidő: az ajánlati kötöttség fennállásán belül 
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Felelős: Fodor Géza polgármester 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy aki a 6. számú határozati javaslattal egyet ért, a nevének elhangzása után, 

hangosan, név szerint szavazzon. 

 

Fodor Géza szavazata: igen 

Nádasdi János szavazata: igen 

Berecz Lászlóné szavazata: igen 

Szlávik Flórián szavazata: igen 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület, név szerinti szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

73/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

A Képviselő-testület megbízza a polgármesteren 

keresztül Jászberényi Tamás Ev. (2730 

Albertirsa, Gróf Széchenyi I. út 39.) 

közbeszerzési tanácsadót, hogy: 

- az eljárás eredményéről szóló Összegezést 

készítse el és az Összegezést a 

képviselőtestületi döntést követően az EKR-en 

keresztül ajánlattevőnek küldje meg,  

- az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 

Közbeszerzési Értesítőben történő 

megjelentetéséről gondoskodjon, 

- a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztató 

EKR-ben történő közzétételről az előírt 

határidőben intézkedjen. 

Felelős: Fodor Géza polgármester, Jászberényi 

Tamás közbeszerzési tanácsadó 

Határidő: az eljárás eredményéről szóló 

Összegezés elkészítésére a képviselő testületi 

döntést követően haladéktalanul 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

A kerékpárút 3. szakaszának építésével kapcsolatosan közbeszerzési és műszaki ellenőri 

ajánlatokat kértünk be. 

Ismertetem a közbeszerzési szakértői ajánlatokat, az alábbiak szerint: 

Boros Tamás ev. 1.358.900 Ft 

Curatus Tender Kft. 1.587.500 Ft 

Sirok Consulting Kft 1.651.000 Ft 

 

Javaslom Boros Tamás, mint legkedvezőbb ajánlattevő elfogadását. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 
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Ez pályázati forrásból megy? 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Igen, abból megy. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javaslom Boros Tamás, mint legkedvezőbb ajánlattevő elfogadását. 

 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

74/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a TOP-3.1.1-16-HE1-

2017-00008 azonosító számú, „Demjén 

település kerékpáros barát fejlesztése” című 

projekt keretében közbeszerzési szaktanácsadói 

feladatokra benyújtott ajánlatokat.  

A Képviselő-testület a legalacsonyabb ajánlatot 

tevő Boros Tamás ev-t bízza meg a 

közbeszerzési feladatok ellátásával. A 

megbízási díj összege: bruttó 1.358.900 Ft.  

A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor 

Géza polgármestert, hogy a megbízási 

szerződést Boros Tamás ev-val aláírja.   

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. május 31.  

Fodor Géza polgármester: 

Ismertetem a műszaki ellenőrzésre érkezett ajánlatokat: 

Holdüveg Kft. 1.117.600 Ft 

Kontroll-Builder Kft 990.600 Ft 

Bona Consulting Kft. 1.905.000 Ft 

 

Javasolom a Kontroll-Builder Kft,mint legkedvezőbb ajánlattevő elfogadását. 

 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület, 4 igen, egyhangú szavazattal, az alábbi határozatot 

hozta 

 

 

75/2019.(V.15.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a TOP-3.1.1-16-HE1-2017-

00008 azonosító számú, „Demjén település 

kerékpáros barát fejlesztése” című projekt 
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keretében műszaki ellenőri feladatokra benyújtott 

ajánlatokat.  

A Képviselő-testület a legalacsonyabb ajánlatot tevő 

Kontroll-Builder Kft-t bízza meg a közbeszerzési 

feladatok ellátásával. A megbízási díj összege: bruttó 

990.600 Ft.  

A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza 

polgármestert, hogy a megbízási szerződést a 

Kontroll-Builder Kft. képviselőjével aláírja.   

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. május 31.  

 

 

 

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

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester     címzetes főjegyző   

        


