DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302
E-mail: onkormanyzat@demjen.hu

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. március 6. napján megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Határozat száma
17/2020. (III.6.)
18/2020. (III.6.)
19/2020. (III.6.)
20/2020.(III.6.)

Határozat tárgya
Akácfa utcában víz-és szennyvízhálózat közműveinek
tervezése
VITÉP ’95 Kft (Szigetújfalu) ajánlat elfogadása Széchenyi úti
járda felújításához szükséges térkő megrendelése
BEG Stúdió Kft (Szarvaskő) fizetési igényének tárgyalása
Veres Tünde pályázatíró ajánlatának elfogadása a Magyar
Falu Program 2020. évi pályázati programjaira vonatkozóan

A jegyzőkönyv 19-23. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2020. március 6. napján a
Demjéni Községháza tanácskozó termében (3395 Demjén, Kossuth tér 1.) megtartott
rendkívüli, nyilvános ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza polgármester:
Nagy tisztelettel köszöntömképviselőtársaimat és a lakosság köréből megjelent Mocsári
Balázst.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testületülése határozatképes, Menyhárt
László képviselő jelezte távol maradását.
Javaslom, hogy a mai képviselő-testületi ülésen a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg:
1./ Javaslat közműfejlesztés bővítésére az Akácfa utcában
Előadó: Fodor Géza polgármester
2./ Döntéshozatal a Széchenyi úti járdafelújítás anyagvásárlása tárgyában
Előadó: Fodor Géza polgármester
3./Javaslat az önkormányzat által létrehozandó gazdasági társaság alapításáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
4./ Egyebek
Javaslom továbbá, hogy először a 3. napirendi pontot tárgyaljuk meg.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek.
1. napirendi pont:
Javaslat az önkormányzat által létrehozandó gazdasági társaság alapításáról
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Mint ismeretes, egy 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot, egy Kft-t
szeretne az önkormányzat létrehozni.
Ehhez kell ügyvezető és Felügyelő Bizottság. Több emberrel beszéltem erről, minden
kötöttség nélkül, hogy vállalna-e ilyen feladatot, amelyben majd a Képviselő-testület hoz
döntést.
Ügyvezetői posztra Mocsári Balázst, Felügyelő Bizottsági tagnak pedig felkértem Sike
Gábort, Kalicz Lászlót, Bózsó Zoltán, Prokaj Adorjánt és Tódor Istvánt. Azoknak az
embereknek igyekeztem szólni, akiket el tudnék képzelni erre a posztra.
Igyekeztem, hogy ne legyen köztük rokon, közeli jó barát, hogy ne mondják azt, hogy valami
„susmus van benne”, a település előmozdítása a cél.
Javaslom, hogy a TEÁOR köröket, amiket átküldtem nektek, nézzétek át.
Könyvvizsgálónak az Eger-Audit Kft-től kértünk árajánlatot, aki 200.000 Ft/év+ÁFA
összegben vállalná, ezt a tevékenységet.
Kérdezem, hogy van-e még más javaslat, az elhangzott személyeken kívül?
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Török Ferenc alpolgármester:
Katona Krisztinát javaslom a Felügyelő Bizottságba.
Kis Gyula képviselő:
Én is támogatom Katona Krisztinát, de én ügyvezetőnek javaslom. Együtt kezdtük az
óvónőkkel ezt a projektet, ízig-vérig benne vannak. Meg kell kérdezni, hogy elvállalja-e.
Mocsári Balázst a Felügyelő Bizottságba javaslom, és javaslom még Serkedi Anikót is oda.
Fodor Géza polgármester:
A cég elnevezésével kapcsolatosan mi a véleményetek? Kiosztottam az elképzeléseket.
Szerintem a gyógyhely szerepeljen benne.
Török Ferenc alpolgármester
A turisztika kifejezés szerepeljen benne.
Izer Ágnes Zsófia képviselő:
A Demjéni Gyógyhely Turisztikai és Településüzemeltetési Kft-t el tudom fogadni.
Fodor Géza polgármester:
Az első lépéseket megtettük a cég alapítása tárgyában, mindenkivel fogok beszélni és
visszatérünk még a személyekre, tevékenységekre.

2.Napirendi pont
Javaslat közműfejlesztés bővítésére az Akácfa utcában
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A Heves Megyei Vízmű Zrt.-től megkeresett Bárdos Zsolt és ő is jelezte, hogy az Akácfa
utcában több igény érkezett víz-és szennyvízhálózat bővítésére.
Javaslom, hogy terveztessük meg mi, hogy a későbbiekben a jelentkező igényeknek eleget
tudjunk tenni.
Sajnos Demjénben több olyan terület is van, pl. Kenderföld, Dózsa Gy. utca vége stb., ahol
nincs közmű.
Török Ferenc alpolgármester
Támogatom a tervezést.
Fodor Géza polgármester:
Akkor javaslom, hogy az Akácfa utcában a 443/9 hrsz.-tól a 601 hrsz.-ig bezáróan
terveztessük meg a víz-és szennyvízhálózat bővítését.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
17/2020.(III.6. Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Akácfa utcában a 443/9 hrsz.-ú
ingatlantól a 601 hrsz.-ú ingatlanig megrendeli a víz-és
szennyvízhálózat bővítésének terveit.
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Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
3.Napirendi pont
Döntéshozatal a Széchenyi úti járdafelújítás anyagvásárlása tárgyában
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
A VITÉP ’95 KFT (Szigetújfalu) ajánlatát ismertetem 806,4 m2 sárga színű térkőre.Az ajánlat
a raklappal, szállítással együtt összesen bruttó 3.221.340 Ft. A környéken a legolcsóbb ajánlat
4.400 Ft. Innen rendeltem a szegélykövet is.
Javaslom ennek az elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag, az alábbi
határozatot hozta:
18/2020.(III.6.) Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Széchenyi úti a járdafelújításhoz, elfogadja a VITÉP
’95 Kft (Szigetújfalu) ajánlatát a térkő és szállításra
vonatkozóan, nettó: 2.536.488+ÁFA= 3.221.340 Ft
összegben.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal

4.Napirendi pont
Egyebek
Előadó: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Megkeresett a BEG Stúdió Kft képviselője, Barta Győző úr, akivel 2015-ben kötöttünk
vállalkozói szerződést, több önkormányzattal közösen, a KÖZKINCS pályázaton nyert
rendezvény felszerelés tárolására, karbantartására és igény szerinti helyszíneken történő
összeszerelésére- szétszerelésére és a szállítására. A szerződés alapján a megrendelő
önkormányzatok igénye szerint min. 1 fő munkaerőt biztosítanak, az össze-és szétszerelésre.
Mi az utóbbi években nem kértük a munkaerőt, mi biztosítottuk azt. A szállítást azonban ők
biztosították.A hangosítást sem kértük. Most a vállalkozó szeretné kérni az utóbbi 5 évre
visszamenőleg a díjat. 800 e Ft-ot kér.
Török Ferenc alpolgármester:
Tételesen írja le, hogy mire kéri a pénzt.
Kiss Gyula képviselő:
Miért most kéri a pénzt, évekre visszamenőleg? Miért nem az előző testületen kérte számon?
Keressük meg és tételesen támassza alá a támogatási igényét.
Kiss Sándor címzetes főjegyző megérkezett az ülésre
Fodor Géza polgármester:
Javaslom én is, hogy tételesen írja le az igényét.
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Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
19/2020.(III.6. Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a BEG Stúdió Kft (Szarvaskő) fizetési
igényét és úgy határozott, hogy felkéri a Kft-t, tételesen,
írásban támassza alá kérelmét.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Veres Tünde pályázatíró ajánlatát ismertetem a Magyar Falu Program 2020. évi pályázati
programjaira az alábbiak szerint:
Az új pályázatok készítése bruttó 60.000 Ft, támogatás esetén az elnyert összeg 3 %-a, újra
beadásra kerülő pályázatok esetén a pályázat beadásakor 0, Ft, támogatás esetén az elnyert
összeg 3 %-a.
Javaslom az ajánlat elfogadását.
Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
20/2020.(III.06. Képviselő-testületi határozat:
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Veres Tünde pályázatíró ajánlatát a Magyar
Falu Program 2020. évi pályázati programjaira
vonatkozóan, és azt az abban foglalt tartalommal
elfogadja.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: Azonnal
Fodor Géza polgármester:
Szeretném a Dózsa Gy. utcában a telektulajdonosokat megkeresni, hogy hozzanak létre
közműtársulatot és adjunk meg minden segítséget nekik ebben.
Kezdjük itt és haladjunk sorban.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester azülést bezárta.

K.m.f.
Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Dányiné Szórád Ibolya
aljegyző
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