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. augusztus 6. napján,
személyes formában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Határozat száma
44/2020. (VIII.6.)
45/2020. (VIII.6.)
46/2020. (VIII.6.)
47/2020. (VIII.6.)
48/2020. (VIII.6.)

Határozat tárgya
Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
Telephely kerítés építésére benyújtott ajánlat elfogadása
Magyar Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése”
pályázat benyújtásáról
Igazgatási szünetről
A Demjén, Széchenyi út sportpálya előtti 52 m2-es
járdaszakasz felújítási munkáira benyújtott árajánlatok
elbírálása

A jegyzőkönyv 57-62. számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 6. napján
tartott rendkívüli, nyilvános ülésén
Jelen vannak: Fodor Géza polgármester
Török Ferenc alpolgármester
Kiss Gyula képviselő

Dányiné Szórád Ibolya aljegyző
Sike Gábor jegyzőkönyvvezető
Fodor Géza polgármester:
Köszöntöm a jelenlévőket.
Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Kérem az ülés megtárgyalásra előterjesztett
napirendjének elfogadását.
Az elhangzott javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyetértettek, és 3 igen
szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a képviselő-testületi ülés napirendjét:
Napirend:
1. Javaslat a 2020. évi szociális tűzifa pályázat benyújtására
előadó: Fodor Géza polgármester
2. Kerítés készítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása
előadó: Fodor Géza polgármester
3. Javaslat a temetővel kapcsolatos pályázat benyújtására az MFP keretében
előadó: Fodor Géza polgármester
4. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
előadó: Fodor Géza polgármester
5. Javaslat a temetővel kapcsolatos pályázat benyújtására az MFP keretében
előadó: Fodor Géza polgármester
6. Egyebek
1. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
Megnyílt a szociális tűzifa pályázat, melynek keretében 48 m3 fa kerülhet kiosztásra. Az
önkormányzatnak 1.000 Ft + áfa önerőt kell biztosítania köbméterenként és gondoskodni kell
az érintettekhez történő kiszállításról.
Dányiné Szórád Ibolya, aljegyző
A fa kiosztására legkésőbb 2021. február 15-ig sor kell, hogy kerüljön. Amikor a fa
megérkezik az önkormányzathoz, tíz napon belül döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy
kik nyújthatnak be támogatás iránti kérelmet. A pályázatban részletesen fel van sorolva, hogy
kik azok, akiket előnyben kell részesíteni, de ezt a kört lehet bővíteni. Ehhez majd
rendeletalkotás szükséges.
Fodor Géza polgármester
Javaslom a testületnek a szociális tűzifa pályázat benyújtását.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
44/2020. (VIII. 6.) képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy pályázatot nyújt be a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatás igénybevételére.
Az igényelt tűzifa fajtája: keménylombos tűzifa, mennyisége:
48 m3
A tűzifa beszerzéséhez az Önkormányzat 1.000 Ft/m3 + áfa,
összesen 60.960 Ft (azaz hatvanezer- kilencszázhatvan forint)
önerőt vállal.
Az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásban
részesülő személytől ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert,
hogy gondoskodjon a pályázat 2020. augusztus 31-ig történő
benyújtásáról.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2020. augusztus 31.
2. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
Árajánlatot kértem az önkormányzati telephely kerítésével kapcsolatban, mely kb. 170 méter.
Építéssel együtt összesen nettó 453.000 Ft.- az ajánlat szerint. Az árban a kapuk nem
szerepelnek. Javaslom a Kótai Kft. által készített árajánlat elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan az
alábbihatározatot hozta:
45/2020. (VIII. 6.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Kótai Kft. (Kaposvár) telephely kerítés építésére
vonatkozó árajánlatát 453.000 Ft + áfa = 575.310 Ft
összegben.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert a
kerítés építési munkák megrendelésével.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2020. augusztus 19.
3. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
A Magyar Falu Program keretében lehetőség van ravatalozó felújításra és urnafal építésére
5.000.000 Ft értékben.
Javaslom a kiirt pályázaton való részvétel elfogadását.
Kiss Gyula képviselő
Javaslom a felső parkoló aszfaltozására is igényt benyújtani a pályázaton belül.
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Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
46/2020. (VIII. 6.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar
Falu Program „Temetői infrastruktúra fejlesztése” című
alprogram (a kiírás kódszáma: MFP-FVT/2020.) keretében az
Önkormányzat tulajdonában levő temető fejlesztésére (az
urnafal előtti tér burkolása, temetői út kialakítása, felújítása)
céljából.
A pályázat támogatási igénye: 5 m Ft.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
4. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
Az aljegyző asszonnyal egyeztetve javaslom igazgatási szünet elrendelését a Kerecsendi
Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltségén 2020. augusztus 10-től 2020.
augusztus 19-ig. A törvény erre lehetőséget biztosit, a kollégák a rendes évi szabadságukat
töltik és halaszthatatlan ügyekben (pl. anyakönyvi ügyek) rendelkezésre állnak.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
47/2020. (VIII. 6.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13.
§-15. §-aiban foglaltakra figyelemmel 2020. augusztus 10-19.
között a Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni
Kirendeltségén igazgatási szünetet rendel el.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: azonnal
5. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Széchenyi úton a sportpálya előtti járda elkészítésére
árajánlatot kértem a Kása Útépítő Kft-től. Az árajánlat szerint a járda elkészítése 52 m2 terület
figyelembevételével bruttó 868.426 Ft-ba kerül.
Ugyancsak árajánlatot kértem a Linda Autó és Építő Kft-től, akinek az ajánlata 52 m2 terültre
bruttó 792.480 Ft.
Az első ajánlattevő már dolgozott településünkön és ismerjük a munkáját. A másik cég még
számunkra ismeretlen.
Menyhárt László jelenleg nem jelenlévő képviselőtársammal is egyeztetve javaslom a Kása
Útépítő Kft. árajánlatának elfogadását, mivel velük már dolgoztunk együtt és elégedettek
voltunk a munkájukkal.
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Kiss Gyula képviselő
Javaslom, hogy annak a cégnek az árajánlatát fogadjuk eal, akik már dolgoztak a
községünkben és ismerjük a munkájukat, elégedettek voltunk a kivitelezéssel.
Fodor Géza polgármester
Javaslom a Kása Útépítő Kft. árajánlatának elfogadását.
Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozta:
48/2020. (VIII. 6.) Képviselő-testületi határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Demjén, Széchenyi út sportpálya előtti 52 m2-es járdaszakasz
felújítási munkáinak elvégzésével a KÁSA-ÚTÉP Kft-t (2740
Abony, Téglagyár utca 37.) bízza meg. A munkák vállalkozói
díját 683.800 Ft+184.626 Ft áfa = bruttó 868.426 Ft (azaz
nyolcszázhatvannyolcezer-négyszázhuszonhat
forint)
összegben fogadja el.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert,
hogy a vállalkozói szerződést a határozatban foglaltak
figyelembevételével kösse meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont
Fodor Géza polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy kettő cégtől és kétféle árajánlatot kértem a hivatal klíma
berendezéssel történő ellátásával kapcsolatban.
Kértem egy alap árajánlatot, mely szerint hűtve lenne az előtér és a tárgyaló, és az előtérből
lenne megoldva az irodák hűtése is.
A Várhelyi Klíma Technika Kft. árajánlata a fenti módon történő hűtés esetében bruttó
960.158 Ft.
Olyan esetben, ha minden irodához tartozna külön berendezés, akkor az árajánlat bruttó:
1.848.968 Ft.
Majnár László egyéni vállalkozó nem javasolta az előtérből történő hűtés megvalósítását.
Minden irodában történő külön berendezés felszerelése esetén az árajánlata bruttó: 1.975.955
Ft.
Tájékoztatom továbbá a képviselőket, hogy sor került a Szabadság úton a fa kivágására,
valamint megérkezett az önkormányzati telephelyre a megrendelt konténer.
Török Ferenc alpolgármester
A Széchenyi úton a buszmegállónál, valamint a fölötte lévő fák, kerítés kivágása miatt a
buszmegállóhoz nagy mennyiségű hordalékot mosott le a víz.
Fodor Géza polgármester
Megköszönöm a bejelentést, jelezni fogjuk a tulajdonosnak a problémát.

61

Kiss Gyula képviselő
Fekvő rendőr kihelyezését javaslom a Bajcsy Zsilinszky úton. Szintén javaslom a Civil
Kerekasztal vezetésével Menyhárt László képviselőt megbízni. Ez egy kapocs lehetne az
önkormányzat és a civil szervezetek között.
Fodor Géza polgármester
Képviselőtársam javaslatát jónak tartom, továbbítom ezt a felkérést Menyhárt László
képviselőnek és megbeszélem vele a részleteket.
Mivel más kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző
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