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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. november18. napján megtartott soron kívüli, nyilvános ülésén 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

133/2019.(XI.18.)  Az „Eszközfejlesztés Demjén településen”pályázat keretében 

beszerzendő traktorra beérkezett árajánlatok elbírálása 

134/2019.(XI.18.)  Rönkfogó beszerzése az Agramir Kft-től 

135/2019.(XI.18.)  Testvér települési kapcsolatok létesítése Dow-val és testvér 

települési pályázat ügyében árajánlatkérés 

136/2019.(XI.18.)  A Ford kisbusz vállalkozói célú használatának megszüntetése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 193-198. számozott oldalt tartalmaz.  

mailto:onkormanyzat@demjen.hu


194 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. november 18. napján, a 

Demjéni Községháza tanácskozó termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) megtartott soron kívüli, 

nyilvános ülésén 
 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat. 

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

képviselő jelen van. 

Javasolom, hogy a kiküldött meghívó szerint végezzük munkánkat. 

 

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

az alábbiak szerint fogadták el az ülés napirendjét: 

 

NAPIREND 

 

1. „Eszközfejlesztés Demjén településen” elnevezésű projekt tárgyalása és döntéshozatal 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

2. Egyebek 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalásra megköszönöm a Képviselő-testület tagjainak és a 

Hivatal munkatársainak az idősek napja megszervezésében és lebonyolításában nyújtott segítséget.   

 

 

1. napirendi pont: 

„Eszközfejlesztés Demjén településen” elnevezésű projekt tárgyalása és döntéshozatal 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatlak benneteket hogy az „Eszközfejlesztés Demjén településen” című pályázat 

megvalósításához kapcsolódóan megkeresésünk alapján beérkezett három árajánlat a beszerezni kívánt 

munkagépre és tartozékaira. Ezek a következők: 

 

1. Megazet Kft (Veszprém)                              16.363.950 Ft 

2. Agramir ’97 Kft. (Gyöngyös)                       14.541.500 Ft 

3. OdisysBt.              14.998.700 Ft 

 

Látható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az Agramir Kft. adta 14.541.500 Ft összegben. Javaslom, hogy 

az ő árajánlatukat fogadjuk el. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú szavazással, öt igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

133/2019.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

beérkezett árajánlatok elbírálása alapján a Magyar Falu 

Programban megvalósítandó”Eszközfejlesztés Demjénben” 

című pályázat keretében a beszerezni tervezett traktort és 

kiegészítőket az Agramir Kft-től rendeli meg az árajánlat 

szerinti 14.541.500 Ft összegben.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

eszközök megrendelésére. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. november 22. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A pályázaton kívül külön árajánlatot kértem egy rönkfogóra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ezt 

kiválóan tudnánk hasznosítani több fenntartási feladat ellátása során, kiemelten is hasznos lenne a 

szociális tűzifa kiosztásával, szállításával kapcsolatban. Az Agramír Kft. az eszközre bruttó 539.750 

Ft-os árajánlatot adott. Javaslom, hogy saját forrásaink terhére rendeljük meg a rönkfogót az árajánlat 

alapján. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Támogatom a javaslatot.  

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú szavazással, öt igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

134/2019.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az Agramir Kft. árajánlatát és saját forrásai terhére 

bruttó 539.750 Ft értékben megrendeli az Agramir Kft-től a 

rönkfogót. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. november 30. 

 

 

2. napirendi pont 

Egyebek 

 

Fodor Géza polgármester: 

Megkeresés érkezett a lengyelországi Dow településről. A lengyelországi önkormányzat 

kezdeményezi, hogy lépjünk velük testvér falusi kapcsolatba. Egyúttal érdeklődnek arról, hogy 2020-

ban szeretnénk-e mi beadni eu-s pályázatot a testvér települési együttműködés kapcsán.  

Dow egy járási székhely, 10-12 ezer lakossal.    

Községünk először a szlovákiai Demandicével, majd a horvátországi Koprivnicki Ivanec-cel kötött 

testvér települési megállapodást. Két testvérfalunk testvér települési kapcsolatban van Dowval.  

 

Kiss Gyula képviselő: 

Ebből az együttműködésből nem tudunk kimaradni. Két településsel már kapcsolatunk van. Két 

testvérfalunk pedig már testvér települési megállapodást kötött a lengyelekkel.  

 

Fodor Géza polgármester: 

Egy ilyen megállapodást több évre, sőt évtizedre kötnek. Az együttműködésnek van pénzügyi vonzata, 

ami számunkra nem jelent gondot, igaz, ez a pénzügyi vonzat nem csekély.  

Meg kell találni, hogy a felek részére milyen hozadéka lehet egy ilyen együttműködésnek. 

Egyébként a testvér települési kapcsolatok fenntartása jelentős szervezési feladatot is jelent.  

 

Kiss Gyula képviselő: 

Ez csak minden harmadik évben jelentene nagyobb feladatot.  

 

Fodor Géza polgármester: 

A falunapokat 2-3 hét eltéréssel rendezik a települések. Ezek nagyon intenzív időszakok. A lengyelek 

már tavaly is szerveztek ifjúsági labdarúgó tornát a testvér települések számára. 

Tudnánk úgy formálni a kapcsolatokat, hogy azok gyümölcsözőek legyenek a számunkra. 
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Kiss Gyula képviselő: 

A lengyelek és a horvátok is nagyon színes hagyományőrző műsort mutattak be.  

 

Fodor Géza polgármester: 

Nálunk a Demjéni Vagányok jövője kérdéses. Mostanában szerveződik egy asszonykórus. 

Javaslom, hogy bővítsük a testvér települési kapcsolatokat Dowval és pályázzunk a testvér települési 

kapcsolatok fejlesztését szolgáló európai uniós pályázat keretében. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és egyhangú szavazással, öt igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

135/2019.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

támogatja, hogy Demjén Község Önkormányzata testvér 

települési kapcsolatokat alakítson ki a lengyelországi Dow 

településsel. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kérjen 

árajánlatot az európai uniós testvér települési pályázat 

megírására vonatkozóan attól a pályázatírótól, aki korábban a 

testvér települések hasonló pályázatait megírta, és az 

árajánlatot terjessze a Képviselő-testület elé. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: 2019. december 15.    

 

Menyhárt László képviselő:  

A Bajcsy-Zsilinszky út sarkán lévő tájékoztató tábla veszélyes, mert nem lehet tőle kilátni. Javaslom, 

hogy helyezzük át. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Mondjátok meg, hogy hova helyezzük. A tábla elhelyezésekor alaposan körbe néztünk. Nem találtunk 

ennél alkalmasabb helyet. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Mi lenne, ha megemelnénk? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Azt lehet. 

 

Izer Zsófia Ágnes képviselő: 

Egyetértek Menyhárt László képviselő javaslatával. 

Javaslom továbbá, hogy mérjük fel, hol lehetne szükséges KRESZ-táblákat elhelyezni a faluban.   

 

Fodor Géza polgármester: 

Egyetértek, vizsgáljuk ezt meg. Egy KRESZ tábla ára kb. 30 e Ft. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Javaslom, hogy a kérdésben kérjük ki a rendőrség, mint közlekedési hatóság szakértői véleményét is. 

A táblák elhelyezésének költségeit ennek alapján tervezzük be a jövő évi költségvetésbe. 

 

A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Szeretném megtudni, hogy a Pénzügyi Bizottságnak milyen jogosítványai vannak.   

Milyen munkaruha juttatás illeti meg a dolgozókat? 
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Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

A PüB jogosítványait, feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.  

A Bizottság többek között részt vesz az éves költségvetések és zárszámadások előkészítésében, a 

költségvetési beszámolók előkészítésében, figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását, javaslatot 

tesz pénzügyi kérdésekben.  

 

Fodor Géza polgármester: 

A munkaruha juttatásról aljegyző asszony készíti a szabályzatot. Ebben a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően rögzítjük, hogy milyen munkakörben milyen munkaruha jár, milyen kihordási 

szabályokkal.  

 

Kiss Gyula képviselő: 

Nézzenek ki megfelelően a dolgozóink.  

Javaslom, hogy a Ford kisbuszt a továbbiakban ne adjuk kölcsön vállalkozási célra. Emiatt – jogosan – 

sok támadás ér minket. Ne gyilkoljuk a járművünket. Ez az egyetlen egy járművünk van.  

Ha megvesszük az új traktort, joggal jöhetne ide bárki, hogy adjuk neki oda, hogy felszántsa a kertjét. 

Javaslom, hogy szavazzunk erről.  

 

Fodor Géza polgármester: 

A kisbusz használatáért mindig bérleti díjat fizettek, nem ingyen adtuk oda. Akárki nem is vezetheti. 

Ha a testület olyan döntést hoz, hogy a továbbiakban ne adjuk bérbe a kisbuszt, akkor természetesen 

nem fogjuk bérbe adni.  

 

Menyhárt László képviselő:  

Ez valóban nagy támadási felület. Temetésre, esküvőre, közösségi célra történő használat rendben van. 

de egy vállalkozást ne támogassunk így. 

 

A Képviselő-testület ezt követően egyhangú szavazással, öt igen szavazattal az alábbi határozatot 

fogadta el: 

 

136/2019.(XI.18.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

továbbiakban nem járul hozzá az Önkormányzat tulajdonában 

lévő Ford típusú kisbusz vállalkozói célra történő 

használatához.   

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kiss Gyula képviselő: 

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban szeretnék javaslatot tenni. Az Óvodában harmadik éve 

próbálnak kialakítani egy kerékpárutat, de eddig nem sikerült. Én egy gondolom, hogy egy KRESZ-

parkot kellene odaépíteni. Készítettem egy tervrajzot arról, hogyan is képzelem ezt el. Én vállalom, 

hogy saját gépeimmel kiásom a tervezett nyomvonalon a tükröt. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Már korábban is terveztük ott egy kerékpárút vagy rollerpálya kialakítását. 

 

Menyhárt László képviselő:  

Kiss Gyula képviselő úr terve nagyon ötletes.     

 

Kiss Gyula képviselő: 

A Rendőrkapitányság és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ is biztosan támogatná a terv 

megvalósítását.  

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

Azt javaslom, hogy Kiss Gyula képviselő úr vázlata alapján készítsünk terveket, költségvetést. 

Nagyon jó volt ez gondolatébresztőnek. Köszönöm. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Akár nagyobb gyermekek is használhatnák ezt a pályát. 

Javasolnám továbbá, hogy vegyünk egy rendes kávéfőzőt az Óvodának. A költségvetésünk talán 

elbírná. A régi kotyogó, ha felrobban, többe kerül a festés.  

 

Fodor Géza polgármester: 

Rendben. Hamarosan jön a Mikulás. Településünkön 90 fő 0-14 éves gyermek él. Eddig az volt a 

szokás, hogy a Mikulás házhoz vitte az Önkormányzat ajándék csomagját. 1000-1500 Ft értékű 

csomagot adtunk eddig. Folytathatjuk ezt a hagyományt? Intézzem?    

 

Menyhárt László képviselő:  

Ha van terv, hogy mi kerüljön a csomagba, én szívesen bevásárolok Debrecenben. Ott olcsóbban be 

tudnánk szerezni mindent.  

 

Kiss Gyula képviselő: 

Ilyen összegért már lehet megfelelő minőségű édességet vásárolni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Javaslom, hogy a korábbi gyakorlat szerint beszerezzük mi az ajándékcsomagba szánt édességet, a 

Hivatalban pedig elkészítjük a csomagot. 

 

A javaslattal a Képviselő-testület egyetértett. 

 

Kiss Gyula képviselő: 

Jó lenne visszavezetni a korábban megtartott ünnepeket a közösség életébe (pl. nőnap) 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van kire támaszkodni a szervezésben. Csinálhatjuk. 

 

Izer Zsófia képviselő: 

A jóga csoporttal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy a Közösségi Házban a fűtés nem 

kielégítő.  

Javaslom, hogy a Közösségi Ház felújítását helyezzük előtérbe. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van ilyen tárgyú benyújtott pályázatunk. Forráshiány miatt tartaléklistára helyezték. Erre 25 millió 

forintot pályáztunk meg. 

 

Izer Zsófia képviselő: 

Akik szeretnék igénybe venni a Közösségi Házat mit tegyenek, hogy közel hasonló időpontokban 

legyen lehetőségük az igénybe vételre? Vezettessünk vele egy beosztást vagy órarendet? 

 

Fodor Géza polgármester: 

Eddig az volt a jellemző, hogy hétvégén vették igénybe a Közösségi Házat, de át lehet ütemezni a 

fűtést, ha erre van igény. Arról, hogy mely termet ki használhat, képviselő-testületihatározat van.  

A testületi ülésre tervezett kérdéseket megtárgyaltuk, ezért az ülést bezárom. Köszönöm a munkát. 

 

K.m.f. 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor 

polgármester                       címzetes főjegyző 


