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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. szeptember 25. napján megtartott rendes, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

116/2019.(IX.25.) Tájékoztató elfogadása Demjén Község Önkormányzata 2019. 

évi ½ éves költségvetésének a végrehajtásáról 

117/2019.(IX.25.) A kampányszabályokról 

118/2019.(IX.25.) A 115/2019. (VIII.28.) Képviselő-testületi határozat 

módosítása 

119/2019.(IX.25.) Önkormányzati dolgozók munkaegészségügyi alkalmassági 

vizsgálata 

120/2019.(IX.25.) A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 

121/2019.(IX.25.) Tájékoztató elfogadása az adóbevételek alakulásáról 

122/2019.(IX.25.) Orvosi eszközbeszerzésre érkezett árajánlatok elbírálása 

123/2019.(IX.25.) Szociális tűzifa szállítására érkezett árajánlatok elbírálása 

124/2019.(IX.25.) Bontott tégla értékesítési árának fenntartása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 162– 173. 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. szeptember 25. 

napján, a Demjéni Községháza Tanácskozó Termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) 

megtartott rendes, nyilvános ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és a jelenlevő vendégeket, a 2014-2019. 

közötti ciklus utolsó tervezett ülésén. 

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

Megkapta-e mindenki a testületi ülés meghívóját és a rajta szereplő napirendi pontokat 

eltudjátok-e fogadni? 

 

Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 5 igen 

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

 

1./Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

2./Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata 2019.I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

3./Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

 

4./A helyi választási kampányról szóló határozat-tervezet tárgyalása 

Előadó: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda vezetője 

 

5./Az üzemorvosi tevékenység engedélyezése tárgyában hozott Képviselő-testületi 

határozat módosítása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

6./ A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 
Előadó: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda vezetője 

 

7./ Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról  

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

 

8./ Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 
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1. napirendi pont 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Katasztrófavédelmi ellenőrzés volt a Művelődési Házban, tűzvédelmi szempontból. Néhány 

hiányosságot és problémát találtak, melyeket pótolni fogunk pl. hátsó udvar felé menekülési 

útvonal kialakítása. 

Részt vettem a könyvtárbusz megyei átadó ünnepségén, kiosztottuk a busz menetrendjét, 

kérlek benneteket, hogy nézzétek meg! 

Megújítottuk a Polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodást, mely pályázati 

elszámoláshoz kellet nekik. 

Megrendeltem egy oszlopfúrót a Kenderföldi telkek kimérésével kapcsolatban 65 e Ft 

értékben. 

Az orvosi rendelőben elromlott a kazán, ez biztosítja a meleg vizet és a fűtést is, valamint a 

mozgáskorlátozott WC fotocellás csapja is elromlott. 

Berecz Lászlóné képviselő:  

Javasolom, hogy tegyük közzé, hogy mikor érkezik a könyvtárbusz Demjénbe. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Persze, közzé tesszük. 

Tárgyi ajándékot szeretnék átadni a Képviselő-testület tagjainak, a jegyző úrnak és az 

aljegyző asszonynak, ezzel szeretném megköszönni a ciklusban végzett munkátokat. 

Szeretnélek még tájékoztatni továbbá arról, hogy a Magyar Falu Program pályázat keretein 

belül milyen pályázatokat adtunk be. 

 

 

2. napirendi pont 

Tájékoztató Demjén Község Önkormányzata 2019.I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

Fodor Géza polgármester: 

Az előterjesztést írásban megkaptátok. Van-e kérdés? 

Szlávik Flórián képviselő: 

Sok mindenre felhatalmaztuk a polgármestert.Az utóbbi időben minden beruházás műszaki 

átadása a Képviselő-testület megkerülésével történik. 

Az átadási dátumok úgy lettek alkalmazva, hogy véletlenül se merüljön fel kötbér. 

Mi a helyzet a Hivatal kötbérével, kiszámlázásra került-e már? Itt több millió Ft-ról van szó, 

amit véleményem szerint nem úgy kezeltünk, ahogyan az elvárható lett volna. A kötbérrel 

kapcsolatban más kamatra is jogosultak lennénk. 

Átnéztem a műszaki átadások jegyzőkönyveit, mindhárom esetben kifogástalan állapotban 

vette át a beruházásokat a polgármester, pedig merültek fel problémák a Táncsics úti 

beruházásnál és a Hivatalnál is. 

A kerékpárút 3. szakaszával kapcsolatban kérdezem, hogy valós-e a kifizetett 4 m Ft? 

A Széchenyi úti járda felújítással kapcsolatban én nem úgy emlékszem, hogy hoztunk az 

anyagra vonatkozóan határozatot, majd szeretném megtekinteni a jegyzőkönyvet.  Azt mondta 
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a polgármester úr, hogy le van egyeztetve a Közúttal, és így adtunk a megépítéséhez nyílt 

utat. A mai napig nem kaptunk a kerékpárút építési engedélyéről semmit. 

Szeretném tudni, hogy a műszaki átadások jegyzőkönyvei hogyan készülnek el, miért 

nincsenek mellékletek? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Szeretnék reagálni: elsősorban a „megkerülés” szót nagyon erős kifejezésnek tartom. A 

Képviselő-testület felhatalmazott egy műszaki ellenőrt, aki szakember, és a kiírásnak 

megfelelően az átadás átvételt lebonyolította, a hibák továbbítva lettek a kivitelezők felé. 

Sok olyan dolog volt, ami a kiírásban nem szerepelt, de a vállalkozó teljesített, és van, amit 

nem, de azt nem kérhetjük számon rajta. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A kötbérszámítás kétféle módszerrel történhet. Az egyik, hogy a számlából a megrendelő 

levonja a kötbér összegét, a másik, hogy kiszámlázza azt. Mi azt a módszert választottuk, 

hogy a végszámla összegéből levonjuk a kötbért. A végszámla összege szerződés szerint 

887.413 Ft lesz. El kell ismerni, nem figyeltünk arra, hogy a kb. 1.200 e Ft kötbér összege 

magasabb, mint a végszámla összege. Mivel a kötbért nem számláztuk, kamatfizetés nem 

merül fel. Szabálytalanság nem, de ésszerűtlenség történt. 

A számlát a kötbérről akár holnap is kiállíthatjuk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő:  

A kerékpárút 3. szakaszára 13 m Ft-ot kaptunk eddig, és 4 m Ft van már kifizetve. Jó lenne 

erről közelebbit is tudnunk. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az engedélyeztetési folyamatban történt egy sajnálatos baki. Hiánypótlásra szólítottak fel 

minket, de egy félreértés miatt ez hosszabb ideig nem teljesült. Erre az időre szüneteltetve 

volt az eljárás. Most azt a tájékoztatást kaptam, hogy pénteken, de legkésőbb hétfőn meglesz a 

kerékpárút építési engedélye. A jogerős engedéllyel indíthatjuk a közbeszerzési eljárást. 

Mivel az eredetileg tervezett mérföldkövek elteltek, módosítani kell a Támogatási Szerződést. 

 

Ha nincs kérdés, javasolom a tájékoztatóelfogadását. 

Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

116/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

megtárgyalta a Demjén Község Önkormányzata 2019. évi 

költségvetésének I. félévi végrehajtásáról készült tájékoztatót, 

és elfogadta azt. 

 

 

3. napirendi pont 

Javaslat Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép 

védelméről szóló 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 
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Fodor Géza polgármester: 

Megkaptátok az írásos anyagot.  Van- e kérdés? 

Szlávik Flórián képviselő: 

Szívesebben hagynám rá ezt a javaslatot az új testületre, mivel nekünk már csak két hetünk 

van hátra. Egyébként sem tudtunk mit csinálni a szabályozást be nem tartókkal szemben. 

Miért polgármesteri hatáskörbe kerül a bírság megállapítása? Össze kell egyeztetni, hogy nem 

Alaptörvényellenes-e. 

 

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző: 

Két dologra szeretnék reagálni a képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban, az egyik a 

határidővel kapcsolatos. Az előterjesztés mellett található a Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Osztályának a törvényességi javaslata, melyben egyértelműben fogalmaz és 

szeptember 30-át jelölte meg határidőként, eddig várja a Képviselő-testület véleményét. 

A másik, amit szeretnék mondani: egy rendeletmódosításáról van szó, tehát nem új 

rendelkezés az sem, hogy a településkép-védelmi bírság kiszabása a polgármester hatáskörébe 

kerül. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, javasolom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Aki egyetért ezzel, az kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal, nem fogadta el a 

rendelet-tervezetet. 

 

4. napirendi pont 

A helyi választási kampányról szóló határozat-tervezet tárgyalása 

Előadó: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda vezetője 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

Fodor Géza polgármester: 

Ezt a határozati javaslatot is megkaptátok. Az öt évvel ezelőtti szabályozást frissítenénk ennek 

elfogadásával. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, javasolom a határozati javaslat 

elfogadását.Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással szavazzon. 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

117/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvénynek a 

Választási kampányról szóló VIII. fejezete rendelkezéseinek 

figyelembe vételével az alábbiak szerint szabályozza az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanok választási kampány során 

a jelöltek, illetve a jelölő szervezetek által történő igénybe 

vételének feltételeit: 

1. A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a 

jelöltek, engedély nélkül készíthetnek plakátot. Épület falára, 

kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, bérlő 

hozzájárulásával lehet. Önkormányzati hatóság elhelyezésére 



167 
 

szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos. 

Önálló hirdető-berendezés közterületi elhelyezéséhez 

közterület-használati engedélyt kell kérni. A plakátot úgy kell 

elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet 

plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot 

az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a 

szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani. Plakátot 

a fenti feltételek betartásával külön engedély nélkül, 

díjmentesen lehet elhelyezni az Önkormányzat hirdetőtábláin.  

2. A választási gyűlések céljaira a jelölő szervezetek és a 

független jelöltek, az önkormányzati tulajdonú épületek közül 

a Művelődési Házat vehetik igénybe. Egy alkalommal, 

maximum 2 órás időtartamban a jelölő szervezetek, illetve a 

jelöltek, térítési díj fizetése nélkül tarthatnak választási 

gyűlést. Egynél több alkalom esetén, a helyiségek 

használatával kapcsolatban felmerült rezsiköltségek 

fedezésére térítési díjat kell fizetni. A térítési díj összege 

5.000 Ft/alkalom. A helyiségigényt, a Választási Iroda 

vezetőjénél, a választási gyűlés előtt minimum két nappal, 

írásban kell bejelenteni. A helyiségek rendelkezésre bocsátása 

az igénybejelentés sorrendjében történik. A gyűléseken a rend 

fenntartásáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. 

3. A kampányidőszakban a jelöltek, illetve a jelölő 

szervezetek, a Demjéni Falutévé Képújságában választási 

hirdetéseket tehetnek közzé. A választási hirdetések minden 

héten pénteken jelennek meg a Képújságban, s a következő 

hét csütörtökig folyamatosan olvashatók. Jelöltenként hetente 

legfeljebb két képújság-oldalnyi hirdetés tehető közzé. A 

hetenkénti hirdetési igényeket az igénybejelentés 

sorrendjében kell kielégíteni. A hirdetések közzététele 

ingyenes. A hirdetések megújíthatók.  

A Falutévé – a rendelkezésére álló technikai lehetőségek 

korlátozottságára tekintettel -kizárólag a demjéni egyéni listás 

és nemzetiségi képviselő-, valamint polgármester-jelöltek 

számára nyújt bemutatkozási lehetőséget.  

4.A Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal fénymásolója 

és informatikai eszközei kampány célokra nem vehetők 

igénybe. 

A határozatban nem érintett kérdésekben a Ve. választási 

kampányra vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

Felelős: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Iroda vezetője 

Határidő: a választási kampány időszakában folyamatos 

 

 

5. napirendi pont 

Az üzemorvosi tevékenység engedélyezése tárgyában hozott Képviselő-testületi 

határozat módosítása 
Előadó: Fodor Géza polgármester 
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Fodor Géza polgármester: 

Pontosítottam dr. Borbély Gergővel az orvosi rendelő használatával kapcsolatos korábban 

elfogadott határozatunkat. Doktor úr azt kéri, hogy a testület állapítsa meg pénzben az 

ingatlanrész bérleti díját. Ő vállalja, hogy az Önkormányzat és a Kirendeltség alkalmazásában 

álló dolgozók munkaegészségügyi alkalmassági vizsgálatát elvégzi a bérleti díjjal egyező 

díjért. 13 fő dolgozóval és dolgozónként 7.000 Ft-os díjjal számolva a vizsgálat éves díja 

91.000 Ft. Javaslom, hogy ezzel egyezően, azaz 91.000 Ft/év összegben állapítsuk meg az 

orvosi rendelő bérleti díját.  

Aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület 5 igenszavazattal az alábbi határozatokat 

hozta: 

118/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

alábbiak szerint módosítja az Önkormányzat tulajdonában 

álló orvosi rendelő dr Borbély Gergő háziorvos által történő 

térítésmentes használatával kapcsolatos, 115/2019. (VIII.28.) 

számú határozatát: 

Demjén Község Önkormányzata a háziorvosi feladatok 

ellátására az Önkormányzat és dr. Borbély Gergő háziorvos 

között létrejött szerződés idejére bérbe adja dr. Borbély 

Gergő háziorvosnak az Önkormányzat tulajdonában álló, 

3395 Demjén, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti orvosi rendelőt. 

Az ingatlanrész bérleti díját a Képviselő-testület 91.000 Ft/év 

összegben állapítja meg. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: a bérleti szerződés megkötésére 2019. október 31.  

 

119/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy az Önkormányzat, valamint a Kerecsendi 

Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségének 

alkalmazásában álló dolgozók munkaegészségügyi 

alkalmassági vizsgálatának elvégzésével dr. Borbély Gergő 

üzemorvost bízzák meg. A megbízás éves díja 7.000 Ft/fő/év, 

13 fő dolgozóval számolva 91.000 Ft/év.  

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: az üzemorvosi szerződés megkötésére 2019. 

október 31.  

 

     6. napirendi pont 

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása 
Előadó: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási Iroda vezetője 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A Képviselő-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság tagjait, azonban lemondás és 

összeférhetetlenség miatt, két taggal csökkent a bizottság létszáma. Ezért javaslatot szeretnék 

tenni két póttag megválasztására Simon Lászlóné Demjén, Széchenyi István út 20. és 

Sempergerné Lassú Erika Demjén, Széchenyi István út 5. szám alatti lakosok személyében. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a javaslatot. 
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Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem, hogy el tudjátok-e fogadni ezt a két személyt, amennyiben igen, az 

kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

120/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 

választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-

ában foglalt jogkörében eljárva a Helyi Választási Iroda 

vezetőjének indítványára Demjén Község Helyi Választási 

Bizottságának póttagjává Simon Lászlóné Demjén, 

Széchenyi István út 20. és Sempergerné Lassú Erika Demjén, 

Széchenyi István út 5. szám alatti lakosokat megválasztotta. 

Felelős: Kiss Sándor a Kerecsendi Közös Helyi Választási 

Iroda vezetője 

Határidő: azonnal 

 

7. napirendi pont 

Tájékoztató az adóbevételek alakulásáról  

Előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

(Az előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!) 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni az előterjesztéshez. A tájékoztatóban a szeptember 

10.-i állapotot vettük alapul, így nem tartalmazza a szeptember 15.-i befizetéseket. 

Ha megnézzük a számokat, azt tapasztaljuk, hogy bizonyos területeken elég szép túlteljesítés 

mutatkozik, de vannak olyan területek, ahol nem sikerült jelentős eredményeket elérni. 

Szeretném még kiemelni, hogy abban maradtunk, hogy a NAV felé adunk át követeléseket, de 

vannak olyan adminisztratív teendők, amelyeket el kell még előtte végezni. Gépjárműadó 

tartozás esetén, forgalomból történő kivonásokat kezdeményeztünk, melyben a kerecsendi 

kolléganő nyújtott segítséget. A problémák még sajnos nem oldódtak meg, de jó irányban 

haladunk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ilyen nem szeretném, ha megtörténne, hogy az idegenforgalmi adóval valaki tartozik. Ezek a 

hátralékok minél előbb kerüljenek beszedésre! Egyébként sem szabad a behajtásokat 

halogatni. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Rendkívül leterheltek a kollégák, de igyekszünk. Ilyen adóbevételeknél már azt hiszem 

indokolt egy új dolgozó beállítása is. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Kérdezem, hogy el tudjátok-e fogadni ezt a tájékoztatót. Amennyiben igen, kézfelnyújtással 

szavazzunk. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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121/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az 

adóbevételek alakulásáról készült tájékoztatót az előterjesztés 

szerint, elfogadta. 

 

8. napirendi pont 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

A korábbiakban említettem, hogy az orvosi eszközök beszerzésére benyújtott pályázatunk 

nyert. Ezzel kapcsolatban kaptatok egy táblázatot, amelyben a beérkezett 3 árajánlatot 

láthatjátok. 

Az ajánlatot adó cégek: Rextra Kereskedelmi Kft, Synap-sys Kft és Global Clean Kft. A 

lekedvezőbb ajánlatot a Rextra Kereskedelmi Kft adta 1.196.048 Ft összegben, javasolom, 

hogy tőlük vásároljuk meg az eszközöket. 

 

Aki ezzel egyet ért, kérem, szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

122/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a 2019. évben a Magyar Falu Program „Orvosi 

eszköz” című alprogram keretében megvalósuló „Demjén 

község orvosi eszköz beszerzése” című projekt 

lebonyolításához szükséges „Orvosi eszközbeszerzés” 

feladatok elvégzésére benyújtott árajánlatokat. 

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot a Rextra Kereskedelmi Kft adta bruttó 1.196.048 Ft 

összegben. 

A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza 

polgármestert, hogy a projekt keretében beszerzendő 

eszközöket a Rextra Kereskedelmi Kft-től rendelje meg. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019.október 10. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Említettem már, hogy az orvosi rendelőben a kombi kazán elromlott, javíthatatlanná vált. 

Megkerestem több vállalkozót, aki záros határidőn belül vállalta a cserét. Konkrétan 2 db 

árajánlat érkezett, Majnár László noszvaji vállalkozótól 500.139 Ft és Csufor Tibor 

vállalkozótól, 650.000 Ft összegben, ez utóbbi egy VAILAND típusú kazánra, az előbbi pedig 

egy BAXI típusú kazánra tett ajánlatot. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Én nemrég vettem, és ezt az ajánlatot nagyon soknak tartom. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Szerintem lehet még bekérni további ajánlatokat. 
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Fodor Géza polgármester: 

Rendben, akkor még további cégektől fogok bekérni ajánlatokat és rendkívüli ülésen döntünk 

majd róla. 

 

A következő téma, a 40 m3 szociális tűzifa szállításával kapcsolatos árajánlatok tárgyalása. 

Két ajánlat érkezett, az egyik a Gold and K Kft. 3000 Ft+ÁFA összegben szállítaná m3-

enként, a másik pedig a VITO Kft ajánlata 2900 Ft+ÁFA összegben szállítaná szintén m3-

enként. 

Aki eltudja fogadni az olcsóbb ajánlatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal 

azalábbi határozatot hozta: 

 

123/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a szociális tűzifa szállítására vonatkozó 

árajánlatokat és a VITO Kft ajánlatát fogadja el 2900 

Ft+ÁFA/m3 összegben. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Korábban adtunk engedélyt ifj. Szabó Istvánnak, hogy a bontott téglákat értékesítsük a 

részére. Félreértés miatt ő úgy gondolta, hogy 40 Ft-ért adjuk el neki, mikor jött fizetni, akkor 

derült ki a számára, hogy mi 70 Ft-ért adjuk.  

Azt mondta, akkor ő olcsóbban meg tudta volna venni, és 50 Ft-ot tud érte adni. Kérdezem a 

testületet, hogy mi legyen? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

70 Ft-ért adjuk, ha nem felel meg neki, akkor hozza vissza. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott javaslatra, a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igenszavazattal 

azalábbi határozatot hozta: 

 

124/2019.(IX. 25.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra 

tárgyalta a Szabó István részére történő bontott tégla 

értékesítését, és azt változatlanul 70 Ft/tégla értékben 

fenntartja. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

Az ülés előtt volt szerencsénk megnézni egy Ford típusú gépjárművet. Ezzel kapcsolatban 

lenne lehetőségünk a falugondnoki szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó kisbusz 

besszezésére vonatkozó pályázat benyújtására.Ismertetem a Volkswagen és a Ford ajánlatát is. 

Kiküldtem azokat a kritériumokat is, amik a falugondnoki szolgálatra vonatkoznak, remélem 

áttanulmányoztátok. 
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Az az első kérdésem, hogy gondolkodjunk-e ezen szolgálat bevezetésén? Alaposan fontoljuk 

meg a döntést. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Meddig kell ezt a pályázatot benyújtani? 

 

Fodor Géza polgármester: 

A hónap végéig. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Akkor ezt a kisbuszt csak a falugondnoki szolgálat keretében lehet használni, sőt még le is 

kell belőle vizsgázni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Felelőtlenül ne ugorjunk bele, jól át kell gondolni a döntést. Ezeket a feladatokat csinálni kell, 

ha vállaljuk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Én a magam részéről, ebbe nem vágnék bele. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tartsunk 10 perc tárgyalási szünetet, addig a jegyző úr nézze meg a pályázati kiírását. 

 

10 perc szünet után a Képviselő-testület folytatta a munkáját. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A pályázati felhívást átnéztem, a falugondnoki szolgáltatás fenntartásának határidejére 

vonatkozóan, nem találtam semmit. A pályázat írási díjra, a biztosításra és az átírás költségeire 

7 % számolható el, 5 évig kell a szervizelést biztosítani. 1 év alatt kell a projektet 

megvalósítani. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javasolom, hogy fussuk át még egyszer a falugondnoki szolgáltatás keretében biztosítandó 

szolgáltatásokat. Én úgy gondolom, hogy lenne ennek jövője. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Számoljátok már ki, hogyha bevállaljuk ezeket a feladatokat, akkor napi szinten kell 1 embert 

erre foglalkoztatni. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Ne terheljük a következő testületet ezzel a döntésünkkel már. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van- e még javaslat ezzel kapcsolatban? 

 

Amennyiben nincs, akkor én javasolom, hogy nyújtsunk be pályázatot kisbusz beszerzésre 

falugondnoki szolgáltatás bevezetésével párhuzamosan. 

 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 2 igen, 3 tartózkodással, a javaslatot nem 

fogadta el. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Vannak olyan határozataink, amiket nem teljesítettünk, ezekkel kellene még foglalkozni. Így: 

- Kenderföldi fűkaszálás költségeinek behajtása érdekében bíróságra kell vinnünk az ügyet, 

- a Táncsics út helyreállítását a kivitelező csinálja vagy a banki garanciából oldjuk meg, ezt 

még a tél beállta előtt meg kell nézni, 

- a külső munkák, a külső vállalkozóval való munkavégzés, eddig 552 e Ft –ot költöttünk erre 

és 95 l benzint használtak fel, kifejezetten a Szépasszonyvölgy út takarítására szeretném 

felhívni a figyelmet, hogy nem megfelelően történt. 

Az el nem végzett munkát nem szabad kifizetni, van-e a kivitelezővel írásbeli 

megállapodásunk? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ami még nagyon fontos, egy-egy elvégzett munkát mindig ellenőrizzünk le. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor a nyilvános ülést bezárom. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fodor Géza              Kiss Sándor 

polgármester címzetes főjegyző nevében és megbízásából: 

 

   Dányiné Szórád Ibolya 

     aljegyző 

 

   

           


