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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 31. napján megtartott soron kívüli, nyilvános ülésén 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

88/2019.(V.31.) A 80/2019.(V.29.) Képviselő-testületi határozat módosítása a 

Szabadság utca út-és járda valamint Szegfű utca felújítása 

tárgyú pályázatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv119-121.számozott oldalt tartalmaz.  

mailto:onkormanyzat@demjen.hu


120 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. május31. napján, a 

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

ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat. 

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

képviselő jelen van. 

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

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

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

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

 

1. Pályázat benyújtása a Demjén, Szabadság utca út-és járda valamint a Szegfű utca 

felújításával kapcsolatosan 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont 

Pályázat benyújtása a Demjén, Szabadság utca út-és járda valamint a Szegfű utca 

felújításával kapcsolatosan 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az előző ülésen már tárgyalta a Képviselő-testület a beadandó pályázati anyagot. 

Most sikerült egy újabb ajánlatot bekérni, ami már reálisabbnak tűnik.  

Ismertetem az alábbiak szerint: 

- Szabadság utca útfelújítás: 11.031.268Ft, a járda felújítás: 6.497.573 Ft, a Szegfű utca 

felújítása pedig: 7.958.365 Ft. 

- a Szabadság utca tervezési ajánlata:76.200 Ft, a Szegfű út tervezési ajánlata pedig 25.000 Ft, 

- a műszaki ellenőrzésre pedig 1 % -os az árajánlat. 

Vagyis összességében 25.843.278 Ft az árajánlat.Az önkormányzat ennek az összegnek az 50 

%-ára nyújthat be pályázatot 12.921.639 Ft összegben. 

Szeretnélek kérni benneteket, hogy erre az összegre módosítsuk a tegnapelőtti határozatunkat. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A tervezői és műszaki ellenőri díjakat be lehet építeni a pályázatba? 

Meddig lehet benyújtani a pályázatot? 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Igen, be lehet építeni. 
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A pályázatot elektronikusan ma 16 óráig le kell zárni az EBR42 rendszerben és hétfőn papír 

alapon is el kell juttatni a Kincstárhoz. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Azon gondolkodtam, hogy az Akácfa utcában a járdát nem lehetett volna-e beletenni, de már 

kevés az idő. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Az előző ülésen kérdésként hangzott el, hogy amennyiben csökkentett összegű támogatást 

nyer az önkormányzat, mi a teendő. Utánanéztem: a támogatás elfogadásáról és az ahhoz 

szükséges önerő biztosításáról 3 napon belül kell nyilatkoznia a Képviselő-testületnek. 

A másik kérdés pedig arra vonatkozott, hogy lehet-e módosítani a már aláírt támogatási 

szerződést? A pályázati feltételek szerint, képviselő-testületi döntés alapján, egy alkalommal 

lehet kezdeményezni a támogatási okirat módosítását. 

2020. december 31-ig kell megvalósítani, pozitív döntés esetén. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki egyetért azzal, hogy erre az összegre módosítsuk a határozatot, az kézfelnyújtással 

szavazzon! 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testületöt igen egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

88/2019.(V. 31.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

80/2019. (V.29.) képviselő-testületi határozat utolsó 

mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

„A Képviselő-testület a pályázati önrész céljára a Demjén 

Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 

1/2019 (II.18) önkormányzati rendeletben 12.921.639 Ft-ot 

biztosít.” 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

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

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Fodor Géza        Kiss Sándor  

polgármester     címzetes főjegyző  

         


