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BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015-2019. KÖZÖTTI
GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!
Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 12/2015.(III.25.) számú
határozatával fogadta el az Önkormányzat gazdasági programját a 2015-2019. közötti
időszakra vonatkozóan.
Az elfogadás óta eltelt időszakban településünk lakosságszáma jelentősen nem változott,
2019. január 1-jén 623 fő, a lakónépességen belül továbbra is jelentős a 65 évnél idősebb
lakosság számaránya, mely meghaladja a 0-14 éves korosztályt, tehát a településünk továbbra
is elöregedő település.
Önkormányzatunk a gazdasági programban számos olyan feladat megvalósítását tűzte célul,
amelyre a korábbi években, forrás hiányában nem volt lehetőség, a pályázati lehetőségek
minél szélesebb körű kihasználásával, növelve a költségvetési bevételeken belül a saját
bevételeink arányát.
A gazdasági programban megfogalmazott általános feladatok az alábbiak voltak:
1. Az önkormányzati alapfeladatok biztonságos ellátása
2. Az elmúlt két évtizedben kialakult infrastruktúra és intézmény-, valamint szolgáltatási
rendszer további fenntartása, fejlesztése
3. A pályázati munka kiszélesítése és az ehhez szükséges önerőhöz biztonságos pénzügyi
tartalék képzése a prioritásként megfogalmazott feladatok végrehajtásának érdekében
4. A környezetvédelem és az alternatív energia használatának előtérbe állítása
5. Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek feltárása és kiaknázása
A Képviselő-testület, a gazdasági programját az éves költségvetési rendeletekben
megfogalmazandó prioritások érvényesítése révén kívánta megvalósítani, melyhez az alábbiak
szerint határozta meg a ciklus beruházásait, fejlesztéseit:
1. Belterületi csapadékvíz-elvezetési program II. (befejező) ütemének megvalósítása
Pályázati lehetőség hiányában nem valósult meg.
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2. Kerékpárút építése Egerszalók Önkormányzatával együttműködésben
A Kerékpárút építésének jelenleg már a III. üteme (engedélyezési eljárás) van
folyamatban.Az I. ütem összköltsége: 114.566.767 Ft, a II. ütem beruházási értéke:
86.392.455 Ft, a III. ütem megvalósításához 136 m Ft pályázati támogatást nyertünk.
3. Energiahatékonyság növelése a közintézményekben
A program keretében terveztük a Községháza, a Közösségi Ház és az önkormányzati
üzlethelyiség
hőszigetelését,
a
nyílászárók
cseréjét,
valamint
belső
világításkorszerűsítést és napelemek telepítését.
A Községháza energetikai korszerűsítése jelenleg is folyamatban van, melynek során
megtörténik a nyílászárók cseréje, a belső világításkorszerűsítése, a helyiségek festése,
az épület külső homlokzatszigetelése továbbá az épületegyüttes elé mozgáskorlátozotti
rámpa építése. Ez részben pályázati forrásból, részben saját erőből kerül
megvalósításra.
A Közösségi Ház energetikai hatékonyságának növelése érdekében, a Magyar Falu
Program kertében kívánunk pályázatot benyújtani.
4. Közterületi közlekedési területek akadálymentesítése
A fogyatékkal élő és időskorú, a mozgásukban gátolt demjéni lakosok, munkavállalók
és gyógyfürdő vendégek számára kívántuk biztosítani az akadálymentes és
biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit a közintézmények, szolgáltatások és
idegenforgalmi létesítmények irányába, továbbá 3 db buszmegállót és váróhelyiséget
kívánunk kiépíteni,az óvoda mellett1 db, a faluközpontban 2 db mozgáskorlátozott
parkolót terveztünk kialakítani.
A település belterületén a Termálfürdővel szemben 1 db, Kerecsend irányában a
Széchenyi úton, a faluszélen további 1 db, valamint a település külterületén, további 4
db buszmegálló épült, nem önkormányzati beruházásban.
A következő időszak feladata lesz parkolási feltételek kiszélesítése és a
mozgáskorlátozott parkoló kialakítása a Kossuth téren.
A közterületi közlekedés feltételeit szolgálták, illetve szolgálják az ebben a ciklusban
végzett és tervezett járda- és útfelújítások, valamint építések.
5. A Dongókert Tagóvoda működési feltételeinek javítása
Az intézményben a fűtési rendszer teljes rekonstrukcióját a játszóudvar felújítását és
komplex akadálymentesítését, valamint a gyermekbútorzat teljes körű cseréjét és
játékbeszerzést, továbbá napelemek és napkollektor elhelyezését terveztük.
A Tagóvodában a Kerecsend-Demjén Óvodafenntartó Társulás nyertes pályázata
útján sikerült felújítani az Óvoda udvaron a szabadtérre nyíló belső teraszt, mely új
tetőt és faszerkezetet kapott, új járda épült, udvari játékok és játékeszközök
beszerzésére került sor valamint az Óvodában informatikai feltételek javítása történt
meg.
Önkormányzati forrásból valósult meg a konyha felújítása, a nyílászárók cseréje, és a
fűtés korszerűsítése.
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6. Hagyományokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés
A program keretében a demjéni tájház létrehozását terveztük, amelyben a történeti és
néphagyomány értékeinek gyűjteményes bemutatása mellett lehetőséget kívántunk
teremteni, a helyben élő nép- és képzőművészek alkotásainak bemutatására is. A
hagyományos, sok vendéget vonzó programjaink (Hegyeskő nap, Káposztás nap,
Vőfélytalálkozó) helyszínéül szolgáló Közösségi Ház leromlott állapotú
vizesblokkjának felújítását és a rendezvények helyszínéül szolgáló udvar újra
aszfaltozását, valamint a rendezvényekhez szükséges technikai háttér (szabadtéri
mobil színpad, hangosító és világító rendszer) megteremtését is terveztük.
A Hagyományok Háza épületének megvásárlása, a demjéni tájház kialakítását
szolgálja, a felújítására benyújtott pályázatunk még nem került elbírálásra.
A Közösségi Ház felújítási tervének elkészítése folyamatban van, a Magyar Falu
Program keretén belül tervezzük annak felújítását.
7. Az egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése Kerecsend
Önkormányzatával együttműködésben
A program keretében a demjéni háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületé belső
felújítását, akadálymentesítését, mozgáskorlátozotti parkolóhely kiépítését, nyílászárócserét és hőszigetelést, valamint teljes bútorzat cserét és a minimum
követelményekhez szükséges eszközbeszerzést terveztünk.
Ebben ciklusban került sor, az önálló Demjéni Háziorvosi Szolgálat kialakítására.Az
Orvosi Rendelő teljes körű külső és belső felújítása részben pályázati (12.266 e Ft)
részben saját forrás bevonásával történt.
8. Járdaépítési, különös tekintettel a fürdő irányában építendő járdaszakaszra
Az ebben a ciklusban történt járdaépítések az alábbiak voltak:
- Széchenyi és Szépasszonyvölgy utcát összekötő járda megépítése, saját forrásból
5.575 e Ft értékben,
- a Kossuth téri járda felújítása, pályázati forrás bevonásával,
- Dobó-és Táncsics úti járda felújítás részben saját forrásból.
- Jelenleg folyamatban van a Bajcsy-Zs. és a Táncsics u. út-és járdafelújítás
közbeszerzési eljárása.
9. Közvilágítási hálózat fejlesztése – led-es világítás kiépítése az ófaluban, a leszerelt
lámpatestek elhelyezése a Felsőréten
2015.évben részben sor került a közvilágítás korszerűsítésére, melynek keretében,a
Petőfi és Széchenyi úton, a Felső réten továbbámellékutcákban, mintegy 40-45 db
lámpatest cseréje történt meg, saját forrásból, 5.700 e Ft értékben.
10. A Dózsa György utcában útépítés és közmű-hálózatfejlesztés
A Dózsa György utcában, az útfelújítást 17.229 e Ft értékben, önkormányzatunk
biztosította.
Egyelőre nem történt előrelépés, a Dózsa György utcában tervezett további útépítés és
közmű-hálózat fejlesztés terén.
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11. A Kossuth téri játszótér bővítése
A
tervezett
bővítés
megvalósult.További
felnőtt
játszótéri
vásárlására,jelenleg is van elbírálásra benyújtott pályázatunk.

eszközök

12. Az Önkormányzat elő kívánta mozdítani olyan vállalkozói környezet kialakítását,
mely növeli a helyi vállalkozói kedvet, illetve vonzó településen kívüli vállalkozók
Demjénben történő megtelepülése szempontjából.
Önkormányzatunk igyekezett olyan vállalkozói környezetet kialakítani, mely növeli a
helyi vállalkozói kedvet, illetve vonzó a településen kívüli vállalkozók számára is.
Úgy vélem, hogy ez a szándék is hozzájárult azokhoz a közelmúltban már megvalósult,
illetve előkészítés alatt álló fejlesztésekhez, beruházásokhoz, amelyek bővítik a
településünkön elérhető szolgáltatásokat, lehetőségeket (pl. Demjéni Piramisok,
hotelek és a tervezett 102 lakásos lakópark építése stb.).
E tekintetben jelentős eredménynek tartom a település gyógyhellyé minősítését. Bízom
abban, hogy ez a cím a jövőben további jelentős forrásokat nyit meg községünk
fejlesztése számára.
Gazdasági programunkban nem szerepelt a temetői ravatalozó felújítása. A beruházás
forrását az Önkormányzat saját költségvetéséből biztosította, mintegy 21 m Ft értékben.
A ravatalozó melletti út és parkoló építése, mely szintén saját erőből történt, 4.508 e Ft
összegben, az urnafal építése pedig 630 e Ft-ba került.
Szintén nem szerepelt gazdasági programunkban a Bem úton útfelújítás és csapadékvíz
elvezető árok építése mintegy 1 m Ft értékben, a Dobó úton földárok kialakítása 1.956 e Ft, a
Petőfi út 18. alatti TurinformIroda felújítása, 500 e Ft, Sportpálya felújítás 270 e Ft, a
Művelődési Háznál bejárati ajtó és térkő burkolat kialakítása.
A gazdasági programban meghatározott prioritásokat vizsgálva elmondható, hogy
eredményesen tevékenykedtünk ebben a ciklusban mind az önkormányzati alapfeladatok
biztonságos ellátása, a kialakult infrastruktúra és intézmény-, valamint szolgáltatási rendszer
további fenntartása, fejlesztése területén. Saját bevételeink mértékét és arányát tovább
növeltük az adóbevételek terén.
Nem sikerült ugyanakkor jelentős előrelépést elérni a környezetvédelem és az alternatív
energia használatának területén, továbbá egyelőre nem volt lehetőségünk az idegenforgalmi
fejlesztési lehetőségek kiaknázására. E területeken még nagyon sok teendőnk van.
Az eltelt 4 éves időszakban a gazdasági program végrehajtása során mindvégig törekedtünk a
gazdasági programban meghatározott célok megvalósítására. A célok megvalósítására olyan
ütemben került sor, amely nem veszélyeztette a község működőképességét, gazdálkodásának
stabilitását az önkormányzat zavartalan működését.
A gazdasági program megvalósítását értékelve, összességében megállapítható, hogy több
jelentős fejlesztés megvalósult, illetve a megvalósításhoz közeli állapotba került
községünkben.
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Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások
színvonalának emelésével javítsa a község lakóinak életminőségét.
Úgy gondolom, hogy ebben a törekvésben jelentős előrelépés történt Demjén Község
Önkormányzata részéről, a teljes megvalósításhoz azonban szükség van, a lakosok, az itt
működő vállalkozások, a civil szervezetek és az itt érdekelt közszolgáltatók, az önkormányzat
minden munkatársának aktív részvételére és konstruktív együttműködésére.
Kérem Képviselő-társaimat, hogy a gazdasági program végrehajtásáról szóló jelentést
szíveskedjenek elfogadni.

Demjén, 2019. április 18.

Tisztelettel:

Fodor Géza
polgármester
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