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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. november 6. napján megtartott soron kívüli ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

131/2019.(XI.6.)  Veres Tünde megbízása projektmenedzseri feladatokra 

132/2019.(XI.6.) KTS Mérnökiroda megbízása energetikai képzési feladatok és 

energetikai tanúsítvány elkészítése feladatokra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 190- 192. 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. november 6. napján, 

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

soron kívüli 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 „Egyebek” napirendi pontot tárgyaljunk. 

 

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

szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el az ülés napirendi pontját: 

 

1./ Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

 

1. napirendi pont: 

Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak benneteket hogy az „Eszközfejlesztés Demjénben” elnevezésű pályázathoz 

kaptam egy árajánlatot projektmenedzseri feladatokra Veres Tünde egyéni vállalkozótól, aki a 

pályázatot is írta. 

Az ajánlat bruttó 375 e Ft-ról szól, ez a költség a pályázatba beépíthető. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Aki el tudja fogadni ezt az árajánlatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

 

131/2019.(XI.6.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta Veres Tünde egyéni vállalkozónak 

az”Eszközfejlesztés Demjénben” elnevezésű pályázat 

projektmenedzseri feladatainak ellátására benyújtott 

árajánlatát, és azt 375.000 Ft összegben elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 
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Fodor Géza polgármester: 

A Polgármesteri Hivatal energetikai pályázata már 95 %-os készültségben van. A beruházás 

azért nem fejeződött be teljesen, mert volt 3 db fecskefészek a Hivatal előterében, ami 

akadályozta a munkavégzést. A fecskék már elrepültek. A kivitelezők a jövő héten jönnek, 

befejezik a munkálatokat. 

Ebben a projektben szerepelt még energetikai képzés és energetikai tanúsítvány beszerzése is, 

amire 3 db árajánlat érkezett, az alábbiak szerint: 

- Energostat BT  251.460.- Ft 

- Holdüveg Kft.  353.060.- Ft 

- KTS Mérnökiroda BT. 193. 377.- Ft 

A beérkezett legalacsonyabb ajánlati árat a KTS Mérnökiroda Bt. adta 193.377.-Ft összegben, 

javasolom az elfogadását. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta: 

132/2019.(XI.6.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„a Demjéni Polgármesteri Hivatal épületenergetikai 

korszerűsítése”című projekt keretében az energetikai 

képzési feladatok, tananyagfejlesztés és fejlesztést 

követő energetikai tanúsítvány elkészítése feladatokra a 

KTS Mérnökiroda ajánlatát fogadja el 193.377 Ft 

összegben. 

A Képviselő-testület megbízza a vállalkozást a fenti 

feladatok elvégzésével. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak még benneteket az SKC Consulting Kft ügyvédi felszólító leveléről, ami a mi 

kötbér igényünkre érkezett. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fodor Géza                Kiss Sándor 

polgármester           címzetes főjegyző nevében és megbízásából: 

 

       Dányiné Szórád Ibolya 

        aljegyző 

 


