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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 2020. július 9. napján, 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

43/2020. (VII.21.) MFP Tanya-és falugondnoki buszok    beszerzése című 

pályázat benyújtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 54.- 56. számozott oldalt tartalmaz. 
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JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 21. napján, 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén 

 

 

 

Jelen vannak:  Fodor Géza polgármester 

    Török Ferenc alpolgármester 

    Izer Ágnes Zsófia képviselő 

    Kiss Gyula képviselő 

    Menyhárt László képviselő 

    Dányiné Szórád Ibolya aljegyző 

  Sike Gábor jegyzőkönyvvezető 

 

Fodor Géza polgármester: 

Köszöntötte a jelenlévőket. 

Megállapította, hogy a testület határozatképes, kérte az ülés megtárgyalásra előterjesztett 

napirendjének elfogadását.  

 

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

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

 

1.Falu- és tanya gondnoki pályázattal kapcsolatos előterjesztés 

2.Egyebek 

 

1./ Falu- és tanya gondnoki pályázattal kapcsolatos előterjesztés 

 

Fodor Géza polgármester: 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy megnyílt a tanya- és falugondnoki pályázat. Javasolja, hogy 

az önkormányzat nyújtsa be pályázatát egy FORD típusú kisbuszra, melynek az árajánlatát 

mindenki megkapta írásban. A pályázat keretén belül falugondnoki szolgálatot is szükséges 

majd működtetni. Az előirt falugondnoki feladatok jelentős részét most is az önkormányzat 

végzi. 

 

Menyhárt László képviselő: 

Megkérdezi, hogy mennyi az elnyerhető támogatás összege. 

 

Fodor Géza polgármester: 

15.000.000 Ft.- a keretösszeg. 

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

határozatot hozta: 

 

43/2020. (VII.21.) Képviselő-testületi határozat  

 Demjén Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 

„Magyar Falu Program” Tanya-és falugondnoki buszok    

beszerzése című alprogram (a kiírás kódszáma: MFP-

TFB/2020.) keretében, 1 db Ford Transit Custom Kombi Trend 
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2.0 Tdci típusú kisbusz beszerzése céljából. 

A pályázat támogatási igénye: 11,5 m Ft. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

2./ Egyebek 

Fodor Géza polgármester: 

2020. július 18.-án került megrendezésre a lakossági fórum, mely Dózsa György utcai telkek 

tulajdonosait tájékoztatta a közmű társulat létrehozásával kapcsolatos feladatokról. 

Javasolja, a költségek csökkentése érdekében, hogy az átemelő ne a Dózsa út végére kerüljön, 

hanem a Közösségi Ház udvarán a kerékpár és gyalogforgalomra létesítendő nyomvonal 

mellé kellene helyezni. Ezzel közel 6.000.000 Ft-ot lehet megspórolni a közművesítés során. 

Az első szakaszban a víz és a szennyvíz közmű kerülne kiépítésre. 

Az önkormányzati terület használatához kéri a képviselők támogatását. 

 

Fodor Géza polgármester: 

A Hagyományok Háza udvarának a térkövezéséhez kértem árajánlatot. A 112 m2 terület-re 

bruttó 2.557.589 Ft.-os ajánlat érkezett.  

 

Menyhárt László képviselő: 

Ez a költségvetésben több mint 2.000.000 Ft-os összeget jelent, ezért javasolja ennek az 

átgondolását. 

 

Izer Ágnes Zsófia képviselő: 

Elmondja, hogy a Hagyományok Házával kapcsolatos pályázatban sajnos nem volt benne a 

Turinform Iroda épülete. A Kisfaludy pályázat azonban lehetőséget nyújt az épület 

megépítésére. Javasolja a pályázaton történő részvételt.  

 

Fodor Géza polgármester: 

Az elhangozott javaslatokra figyelemmel a térkövezéssel kapcsolatos döntést tegyük át a 

következő testületi ülésre. 

 

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 

 


