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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 2. napján
megtartott ülésén

Napirend:

1. Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

2. Az Onkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
előadó: Fodor Géza polgármester

3. Beszámoló az Onkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

4. A magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. A talajterhelési díjról szóló önkonnányzati rendelet módosítása
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

6. Egyéb ügyek, indítványok

Rendelet száma Rendelet tárgya

14/201 5.(XII.3.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Onkonnányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (11.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról

15/201 5.(XII.3.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális
adójáról

16/2015. (XII.3.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

17/201 5.(XII.3.) Dernjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a település Helyi Epítési Szabályzatáról
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szóló 1/2012. (1.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat száma Határozat tárgya

69/2015.(XII.2.) A 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása

70/20l5.(XII.2.) Kovács István 3396 Kerecsend, Jókai u. 35. szám alatti
lakostól terület bérléséhez hozzájárulás

71/2015.(XII.2.) Simon Lajos Szabolcs 3395 Demjén, Táncsics u. 14. szám
alatti lakostól terület bérléséhez hozzájárulás

72/201 5.(XII.2.) A demjéni 0287/24 brsz-ú ingatlan belterületbe vonásához
hozzájárulás

73/201 5.(XII.2.) a D-Tér KU. Eger, Dobó tér 9. megbízási díjának megemelése
100 ezer_forinttal.

74/2015.(XII.2.) Compreátor KU. megbízása temető nyilvántartó program
készítésére

A jegyzőkönyv 1 09-től 119-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 2-án a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza polűrmester

Köszönti a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes.
Javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával.

I. Napirendi pont

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról és a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról

Fodor Géza pol~ármester

Legutóbbi képviselő-testületi ülésünkön 2015. október 28-án elfogadtuk a közrend és
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, a Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát
Ovodafenntartó Társulás működésének tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a
Berekerdő Ovoda 2014/2015. nevelési évben végzett munkájáról és az Új nevelési év terveiről
szóló beszámolót.
Itt szeretném megjegyezni, időközben Egerszalók és Egerszólát bejelentette, hogy ki szeretne
lépni a társulásból. A beszámoló elfogadásáról szóló határozatot az érintetteknek megküldtük.
Határoztunk még a Bern utca csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása érdekében
arról, hogy a Fidler Gáborné, Szabó István, Szabó Zsuzsanna és Oláh Mária demjéni lakosok
tulajdonában lévő 170/1 ingatlant érintően nyitott csapadékvíz-elvezető árok elhelyezésének
biztosítása érdekében a földrészlet 15 rn2 nagyságú területére a Nagy-Lukács Ferenc fdldmérő
által készített, 41/2015. rnunkaszániú változási vázrajznak megfelelően, a Demjén Község
Onkormányzatának tulajdonában lévő 371 hrsz-ú ingatlan javára szolgalom alapítását
kezdeményezzük. A mai nap voltunk az ügyvédnél, és aláírtuk a szolgalmi jog szerződést.
A Rézkál-Konstrukt 1(11-t (3396 Kerecsend, Széchenyi u. 4.) bíztuk meg a Szabadság és
Táncsics utcai kereszteződésben található áteresz javításával, a munka elkészült.
A Madur Szaniter 1(11-t a polgármesteri hivatal fűtés korszerüsítésével bíztuk meg, mely
szintén elkészült.
A csapadékvíz elvezető rendszer garanciális műszaki felülvizsgálata 2015. október 2-án
megtörtént. En akkor jegyzőkönyvben rögzíttettem a kifogásainkat. A Schmidtgép Kü-től a
napokban kaptam egy levelet, melyben leírják, hogy a 2015. október 2-án kelt garanciális
műszaki felülvizsgálat jegyzőkönyvében említett 7.00 szakaszon műszakilag nem indokolt
semmiféle beavatkozás, az árok üinkcióját teljes mértékben ellátja, csupán esztétikai
problémákat észleltek. A tavalyi bejáráson szintén jegyzőkönyvbe vetettem, hogy a síkhoz
képest mennyi az eltérés, most egy év múlva az eltérés duplájára nőtt, ők pedig annyit írnak
erre, hogy esztétikai probléma. Nem két vagy három évre készítettük a beruházást, hanem
több évtizedre. A készült jegyzőkönyvbe én leírattam, hogy milyen módot látok a javításra, és
ezt ki kell belőlük vasalni.
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II-III. Napirendi »ont

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
Beszámoló az Onkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Fodor Géza poldrmester

2015. november 30-án volt pénzügyi bizottsági ülés, ahol a bizottság megtárgyalta a 2015.
költségvetési rendelet módosítását, valamint a 2015. I-III. negyedéves gazdáflcodásról szóló
beszámolót.
A beszámolóhoz csak airyit szeretnék mondani, bogy Fó szempont a háromnegyedéves
gazdálkodásnál is az önkormányzati alapfeladatok ellátásának biztosítása, valamüit a
pénzügyi egyensúly megteremtése volt.

Berecz Lászlóné PÜB. elnök

Demjén Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 2015. november 30-án megtartott
ülésén megtárgyalta az Onkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására vonatkozó
javaslatot, valamiirt a 2015. III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Bizottság mindkét elöteijesztést elfogadta.

A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását az alábbi főösszegek Figyelembe
vételével és a rendelet mellékletei szerinti részletezésben:

A bevételi és kiadási főösszeg egyezően 97.907 e Ft.

A 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót.

36.497 e Ft kezdő pénzkészlettel, 83.859 e Ft bevétellel, 48.540 e Ft kiadással és 71.8 16 e Ft
záró pénzkészlettel a határozat 1-11. sz. mellékletei és az 1-3. számú tájékoztatók szerinti
részletezésben jóváhagyta.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek mindkét előterjesztés elfogadását.

Fodor Géza polűrmester

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetés
módosítására tett javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv inellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII.3.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Fodor Géza poldrmester

Szavazásra bocsátja a 2015. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
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A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

69/2015.(XII.2.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi
végrehajtásáról szóló beszámolót és azt 36.497 e Ft
kezdő pénzkészlettel, 83.859 e Ft bevétellel, 48.540 e Ft
kiadással és 71.816 e Ft záró pénzkészlettel a határozat
1-11. sz. mellékletei és az 1-3. számú tájékoztatók
szerinti részletezésben jóváhagyta.

IV. Napirendi pant
V. Napirendi pant

A magánszemélyek kommunális adójáró 1 szó ló önkormányzati rendelet módosítása
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Kiss Sándor címzetes Fóje~vző

Az ötödik napirendi ponthoz is elmondom egyben a bevezetőmet, mert mind a kettő rendelet
módosításának hasonló az indoka. Két testületi üléssel ezelőtt tárgyalta a képviselő-testület a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítását, viszont a kihirdetés előtt
megérkezett a Kormányhivatal törvényességi észrevétele a korábbi rendeletünkkel
kapcsolatban. A törvényességi felhívás Figyelembe vételével célszerű a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló korábban elfogadott rendeletet nem kihirdetni, és a törvényességi
felhívásban foglalt észrevételeknek megfelelően újra fogalmazni.
A Kormányhivatal következetesen törekszik arra, hogy a régebben elfogadott önkormányzati
rendeletek esetében is érvényesüljenek a jelenleg hatályos jogszabály-szerkesztési elvek. Ezek
Figyelembevételével egy egyszerű, lecsupaszított, közérthető rendelet tervezet fogalmazódott
meg. Nem tartalmaz semmi olyan szabályozást, rendelkezést, amit egyébként a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény tartalmaz, illetve az adó végrehajtás szabályairól szóló
kormányrendelet.
Javaslom a két rendelet tervezet elfogadását, hangsúlyozom, hogy tartalmában és az
adómértékben semmiféle változás nem következett be.
Ugyanez a magyarázata a következő előteresztésnek is, amely a talajterhelési díjról szól.
Annyit jegyeznék meg ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt év végéig még volt érvényesíthető
kedvezmény a talajterhelési díj megüzetésével kapcsolatban. Ez a korábbi rendeletünk szerint
is 2013. december 31-én hatályát vesztette, ezt a rendelkezést kivettük a rendelet tervezetből,
illetve ugyancsak a Kormányhivatal törvényességi észrevételeit figyelembe véve, a lehető
legegyszerűbb formában igyekeztünk elkészíteni a talajterhelési díjról szóló rendelet
tervezetet.
Mindkét rendelet elfogadása azt eredményezi, hogy a korábban e tárgykörben hozott
önkormányzati rendeletek hatályukat vesztilc, mindkét rendelet 2016. január l-én lépne
hatályba.

Fodor Géza po1~ármester

Szavazásra bocsátja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelettervezetet.
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A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (XII.3.)
önkormányzati rendeletét a magánszemélyek kommunális adój áról.

Fodor Géza polúrmester

Szavazásra bocsátja a talajterhelési díjról Szóló rendelettervezetet.

A képviselő-testület egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (XII.3.)
önkormányzati rendeletét a talajterhelési díjról.

VI. Napirendi pont

Egyéb ügyek, indítványok

Kiss Sándor címzetes főjegyző

A Kormányhivatal megadta a hozzájárulást, hogy a rendezési tervünk módosítása végre
befejeződhessen. A benyújtott záró anyag ellen kifogást nem emeltek.
A települési főépítész Kiszelovics Ildikó készített egy előterjesztést, amit szeretnék ismertetni.

Ismerteti a jegyzőkönyv mellék/elér képező Kiszelovies Ildikó települést főép i/ész
előteijeszte’sét.

Fodor Géza polgármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XII.3.)
önkormányzati rendeletét a település Helyi Epítési Szabályzatáról szóló 1/2012. (1.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Kiss Sándor címzetes Fóiegyző

A kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a pályázat részét képezi egy kerékpár tároló építése is,
amelynek a pályázatban tervezett helye a Rirdő területe lett volna. Ez különböző okok miatt
meghiúsult. Polgármester úr a tárgyalásai során új helyszínt talált ennek a kerékpár tároló
építménynek, amely már meg is érkezett.
A helyszín a Napraforgó vendéglő, illetve a mellette lévő Csíraüzem területe. 76 m2 területről
van szó. Az egyik rész tulajdonosa Kovács István, a másik rész tulajdonosa Simon Lajos
Szabolcs.
Simon Lajos Szabolcs tulajdonából 10 it2 területre, a Kovács István tulajdonában lévő
fdldterületből pedig 66 m2 területre van szükségünk. Erre vonatkozóan bérleti szerződés
tervezetet készítettünk, amelyben az szerepel, hogy mindkét bérbeadó 10 évre bérbe adja a
kerékpár tároló elhelyezéséhez szükséges ingatlanrészt.
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Fodor Géza polűrmester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (őt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

70/2015.(XII.2.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján hozzájárul
ahhoz, hogy az Onkormányzat Kovács István 3396
Kerecsend, Jókai u. 35. szám alatti lakostól a
tulajdonában álló 0287/21 brsz-ú ingatlanból 66 m2
területet bérbe vegyen 10 évre, 2025. december 31-ig
bruttó 1.000 Ft/hó bérleti díjért.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert
a bérleti szerződés aláírásával.
Határidő: 2015.12.15.

Fodor Géza polEármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (Öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

71/2015.(XIL2.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előteijesztés alapján hozzájárul
ahhoz, hogy az Onkormányzat Simon Lajos Szabolcs
3395 Demjén, Táncsics u. 14. szám alatti lakostól a
tulajdonában álló 542/2 hrsz-ú ingatlanból 10 m2 területet
bérbe vegyen 10 évre, 2025. december 31-ig bruttó 500
Ft/hó bérleti díjért.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza polgármestert
a bérleti szerződés aláírásával.
Határidő: 2015.12.15.

Fodor Géza polgármester

Visszakanyarodva a kerékpárút pályázathoz, a kivitelező Dynamic Út Kü.-nek 700 ezer
forintos kötbért kell fizetnie az önkom~ányzatnak. Elég szerencsétlen helyzet volt, hogy az
eső miatt nem haladtak, pedig mindent megtettek annak érdekében, hogy időben kész
legyenek. Kérem a képviselő-testület véleményét az ügyben, hogy a kötbér kifizetése helyett,
az említett KU. kerékpár pihenőhelyeket építsen ki, amelyen padok és szeméttároló edények
lesznek elhelyezve.

A képviseló’-testü/et egyetért a javaslattaL
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Kiss Sándor címzetes tője~yző

Ismerteti Simon Dávid 3395 Demjén, Rózsa út 2/C. szám alatti lakos kérelmét, melyben a
demjéni 0287/24 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 0,3 903 ha területű ingatlan végleges más célú
hasznosítását és belterületbe vonását kérte.

Fodor Géza polEármester

Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

A képviselő-testület az előteijesztést egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

72/2015.(XII.2.) önkormányzati határozat

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Simon Dávid 3395 Demjén, Rózsa Ferenc u 2/C sz. alatti
lakos kérelmére a kérelmező 1/1 arányú tulajdonában
álló demjéni 0287/24 brsz-ú, Szántó művelési ágú,
0,3903 ha területű ingatlan végleges más célú
hasznosítását ás belterületbe vonását turisztikai fejlesztés
céljából a település helyi építési szabályzatáról szóló
1/2012. (1.19.) önkonnányzati rendelettel összhangban
támogatja.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza
polgármestert, hogy a kérelmet a Heves Megyei
Kormányhivatal Egri Járási Hivatalához nyújtsa be.
A végleges más célú hasznosítással és belterületbe
vonással kapcsolatos költségek kérelmezőt terhelik. A
költségek megfizetését kérelmező írásbeli nyilatkozatban
vállalta.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: 2015. december 15.

Fodor Géza pol~ármester

Köszöntöm a lakosság köréből megjelent Prokai György urat. Prokai úr az ún. Nagyberek
területrészen vásárolt egy telket, és azon egy mobil házat helyezett el. Kéri az önkormányzat
segítségét a csapadékvíz elvezetése ügyében. Az említett területrész önmagában is egy
vizenyős terület, nem tudom egy vízelvezető árok hoz-e megoldást az ügyben, mindenesetre
azt hiszem, tehetek arra ígéretet, hogy egy fóldárkot kiásatok, egy kivezetéssel az ún.
Ordögárokba, a másik kivezetésével pedig a Bajcsy-Zs. utcai árokba.

Prokai Györ~v telek tulajdonos

Hat éve vásároltam a telket a Nagyberek részen, közműves telekről volt szó, de közmüvet án
ott nem találtam. 2003. évben volt valami kezdeményezés, az akkori polgármester Szén János
összehívta a telek tulajdonosokat, de utána nem történt semmi. 2006. évben is tettek lépéseket
ez ügyben, a Diinavill KR. az egri Közműfejlesztési Irodánál készíttetett terveket, de utána
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megint nem történt semmi. Tavaly 2 millió forint károm keletkezett az esőzések és a talajvíz
miatt.
Szeretném kérni az önkormányzattól, bogy csináltassa meg arra a részre az utat, vagy legalább
zúzalékkal szórja le, és a vízelvezető árkot is.

Fodor Géza polűrmester

Annak idején valóban a Dimavill KU. vásárolta fel a földterületet a Nagyberek részen, ki
akarta építeni a közműveket, és Úgy akarta tovább értékesíteni a telkeket. Időközben valami
történhetett a kü.-vel, mert évek óta nem történt semmi a területtel.

Szlávik Flórián képviselő

Nem tudom mi alapján vette meg Prokai Úr a telket közművesként, utána kellett volna
érdeklődni, mielőtt megvásárolta. Most már csak jogi Úton tudja érvényesíteni az igazát, az
eladóval szemben. Ugy gondolom, az árok kiásására tehetünk ígéretet, de az útra nem, mert
még az ó faluban is van olyan terület, ahol nem tudjuk kiépíteni az utat, pedig ott már
lakóházak vannak.

Gémes Ferenc kéDviselő

Az önkormányzat senkinek a telkén nem csinált közművet. A lakosok közműtársulás
formájában vezetették be a közműveket, a vizet, a gázt és a szennyvizet. Ezekért mind
közműtársulási hozzájárulást fizettünk. A Felsőréten még az útba az önrészt is a tulajdonosok
fizették meg. A településen kb. 600 telek van, az önkormányzatnak soha nem lesz annyi
pénze, hogy ezekre a közműveket bevezesse.
A személyes véleményem az, bogy az útra ne is tegyünk ígéretet, de az árkot próbáljuk meg
kiásni.

Prokai Györ~y in~atlan tulajdonos

Igazából nem is aszfaltos útra gondoltam, csak arra, hogy zúzalékkal szórják le.

Fodor Géza pol~ármester

Én Úgy gondolom, hogy ígéretet tehetünk arra, hogy kiássuk az árkot, és egy pár kocsi
zúzalékkal megszórjuk az utat, valamint elintézzük azt, hogy be lehessen jelentkezni oda.

Fodor Géza polgármester

Az októberi képviselő-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a templom felújítás tervezésével
a D-Tér Kit, ajánlatát támogatjuk, és finanszírozzuk. Dr. Török László plébános úr
tájékoztatott, hogy a Műemlékvédelmi Felügyelőségnek vannak még olyan kritériumai, ami
további 100 ezer forinttal növeli meg a tervezés díját.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (öt igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.
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A képviselő-testület a templom felújítására a tervezési
pályázat elkészítésével a D-Tér Kit Eger, Dobó tér 9.
megbízását támogatja.
A képviselő-testület a korábban elfogadott tervezési díjat
876.300,-Ft-ot, megemeli még Dr. Török László
plébános Úr kérésére 100.000 forinttal.
A tervezési díj összesen 976.300,-Ft lesz, amely a
Demjén, Széchenyi út 34. szám alatti 87 hrsz-ú
ingatlanon álló Páduai Szent Antal tiszteletére épített
római katolikus templom homlokzati rekonstrukciójára
vonatkozó örökségvédelmi engedélyezési tervének díja.
A képviselő-testület engedélyezi Fodor Géza
polgármester úrnak, hogy fent nevezettel a szerződést
megkösse, valamint felkéri Kiss Sándor cínizetes
főjegyzőt, hogy a tervezési díj átutalásával kapcsolatban
intézkedj en.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Fodor Géza pol~árrnester

Lendvay Albeit keresett meg, azzal a kéréssel, hogy ő is értékesíthesse az ingatlant, és utána
kifizetné a tartozását.

Kiss Sándor címzetes főiegvző

A félreértések elkerülése érdekében javaslom, hogy Lendvay Úr adja be írásban a kérelmét, és
a képviselő-testület utána tárgyalja azt meg.

Á Képviselő-testület a jegyzőjavaslatával egyetétiett.

Fodor Géza polúrmester

Tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy megrendeltern a Geo Egertől a telek kitűzést a
ravatalozónál. Egy megfelelő alkalommal helyszíni szemlét szeretnék tartani a testület
tagjainak részvételével.
Tájékoztatom a inkosságot, hogy egy betlehemes sátrat fogunk felállítani a műv&ődési ház
parkolójában, aki szeretné látni, kérem menjeh el, és nézze meg, valamint szerveztünk egy
karácsonyi műsort, ami 2015. december 20-án lesz megtartva, mindenkit szeretettel várunk.

Berecz Lászlóné képviselő

A kamera elhelyezések ügyében történt-e már lépés, mert a temetőbe mindenképpen keH
felszerelni, az utóbbi időben ugyanis nagyon elszaporodtak a lopások.
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Fodor Géza pol~ármester

El kell akkor dönteni pontosan, hogy mit szeretnénk bekarnerázni, és Úgy kérünk árajánlatot.

A képviselő-testülete egye/éji abban, hogy a következő helys:ínek legyenek bekamerá:va:
Kossuth lét. kis park környezete, temetőben ker/ő darab kamera.

Nádasdi János alpol~ármester

A hangos bemondó felújítását is be kell tervezni a jövő évi költségvetésbe.

Fodor Géza riolEármester

Szükségessé vált egy temető nyilvántartási szoftver megvásárlása. Kaptunk egy árajánlatot a
Compreátor Kü.-től. a szoftver ára 80 ezer forint, a temető felmérésének költsége pedig plusz
550,-Ft sírhelyenként, az üres sírhelyek felmérése 200,-Ft sírhelyenként.
Megrendelhetjük-e a szolgáltatást?

Mivel kérdés. hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag elfogadta, majd az alábbiak szerint
határozott.
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A képviselő-testület az előterjesztés alapján megtárgyalta
a temető nyilvántartási szoftver megvásárlását, ás
engedélyezi azt.
A képviselő-testület hozzájárul, bogy a Compreátor KR.
től megrendelésre kerüljön a temető nyilvántartási
szoftver 80 ezer forintos áron, valamint a sírhelyek
felmérése 500,-Ft sírhelyenkénti áron, és az üres
sírhelyek felmérése 200,-Ft/sírhelyenkénti áron.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző

Fodor Géza polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt a nyilvános
képviselő-testületi ülésen, ás zárt ülést rendel el.

-i~;~a0’ Ctea
Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes fójegyző


