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Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 11. napján 
a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épületének Tanácstermében (4516 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült 
 
 
Jegyzőkönyve:  
Határozata: 1/2017.(I.11.) 
Rendelete: - 
 
 
 

TÁRGYSOROZAT 
 
 
 
Rendkívüli nyilvános ülés: 
 

1) Előterjesztés pályázat benyújtására a Demecser - Kék közötti 
külterületi földút javítására a Vidékfejlesztési Program keretében  
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:195/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Győri Tibor ügyintéző 
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 

 
 
A rendkívüli Képviselő-testületi ülés összehívását a pályázat benyújtása 
indokolja.  
 
 
 
 
Demecser, 2017.január 11. 
         Váradi László 
          polgármester 
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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének – Demecseri 
Polgármesteri Hivatal „A” épületének tanácskozótermében (4516 Demecser, 
Kétezer-egy tér 1.) - 2017. január 11. napján du. 15 óra 50 perckor megtartott 
rendkívüli nyilvános üléséről.  

 
Az ülésen jelen vannak:  Váradi László polgármester 

Lengyel Lászlóné alpolgármester 
Drabbant Zsolt József képviselő 
Teremy Károlyné képviselő  
Tóth István Zsolt képviselő 

 
Az ülésről távol van:  Kovács Miklós és Kiss Gyula képviselő. 
 
Az ülésen megjelentek: 
Dr. Mátyás B. Szabolcs - jegyző  
Imréné Bötykös Katalin – irodavezető  
Győri Tibor - ügyintéző 
 
Váradi László (polgármester úr): Köszöntötte a képviselő-testület tagjait és az ülésre 
meghívott vendégeket. 
 
Megállapította, hogy képviselő-testület 5 fővel megjelent, azaz határozatképes. Kovács 
Miklós és Kiss Gyula képviselő urak előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. 
 
Napirendként javasolta megtárgyalni a meghívóban kiküldött napirendi pontot. Kérte, 
hogy aki egyetért a javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalását. 

 
1) napirendi pont: Előterjesztés pályázat benyújtására a Demecser - Kék 

közötti külterületi földút javítására a Vidékfejlesztési 
Program keretében  
(írásos előterjesztés alapján) 
Száma:195/2017. 
Előterjesztő: Váradi László polgármester 
Előadó: Győri Tibor ügyintéző 
Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 

 
Váradi László (polgármester úr): Elmondta, hogy a napirendi pontot tárgyalta a 
Pénzügyi Bizottság, felkérte elnök asszonyt, ismertesse a bizottság állásfoglalását. 
 
Teremy Károlyné (képviselő asszony): Válaszában elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan egyetértett az 
előterjesztésben foglaltakkal és javasolja a pályázat benyújtását a képviselő-testületnek. 
 
Váradi László (polgármester úr): Kérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi 
ponttal kapcsolatban? Mivel nem volt kérdés, észrevétel, szavazásra tette fel a határozat-
tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúan az alábbi határozatot fogadta el: 
 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2017.(I.11.) számú 
határozata 

 
Pályázat benyújtása a Vidékfejlesztési Program keretében A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) felhívásra 
 

Önkormányzati Képviselő-testület: 
 

1. Pályázatot kíván benyújtani Demecser-Kék közötti külterületi földút (Demecser 029, 
026, 02/2; 03, 04, 022/1; 024/49; 030/3, 031/4; 031/3; 031/2; 030/24. 032, 025, 06/1, 
07, 027, 014 hrsz-ú és Kék 0153, 0152/9; 0152/4; 0152/3; 0152/9, 0152/13, 0152/14; 
0154/1, 0154/4; 0154/3 hrsz-ú ingatlanok) javítására, Kék Község Önkormányzatával 
konzorciumban, Demecser Város Önkormányzatának gesztorságával. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás aláírására  
 

3. A projekt teljes összköltsége maximum bruttó 126.310.000 Ft lehet, az ehhez szükséges 
5% - a 6.315.500 Ft – önerőt Kék Község Önkormányzatával együtt vállalja, melyből 
Demecser Város Önkormányzatára eső önrészt legfeljebb 3.500.000 Ft-ban állapítja 
meg, mely összeget a 2017. évi költségvetésében biztosít a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás alapján.  

 
4. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, az előkészületek lefolytatására, 

ahhoz kapcsolódó szerződések aláírására, támogató döntés esetén a megvalósításhoz 
szükséges szerződések aláírásra. 

 
 
Váradi László (polgármester úr): A rendkívüli nyilvános ülést du. 15 óra 52 perckor 
bezárta és zárt ülést rendelt el. 
 
A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs 
polgármester        jegyző 


