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Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 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. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

3. Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának időarányos
végrehajtásáról
előadó: Fodor Géza polgármester

4. A Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Óvodafenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása (a tárgy napirendre kerülése a módosítással kapcsolatos
testületi egyeztetések előrehaladásának fbggvénye)
előadó: Kiss Sándor címzetes főjegyző

5. Egyéb ügyek, indítványok
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Rendelet száma Rendelet tárgya

6/201 6.(V.2.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Onkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 12.) önkoniiányzati
rendelet módosításáról

7/201 6.(V.2.) Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete az Onkormányzat 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról

8/201 6.(V.2.) Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének
rendelete az Onkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/201 1 .(lX. 15.) önkorniányzati
rendelet módosításáról

Határozat száma Határozat tárgya

l8/20l6.(V.2.) A 2015-20 19. közötti gazdasági program időarányos
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

19/201 6.(V.2.) A Kerecsend-Dernjén-Egerszalók-Egerszólát
Ovodafeimtartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása

20/20l6.(V.2.) Házszám táblák megrendelésének engedélyezése

A jegyzőkönyv 27-től 38-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 2-án a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demj éni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.

Jelen vannak: jelenléti iv szerint

Fodor Géza pol2ármester

Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja, a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását.
A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával.

I. Napirendi pont

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

Fodor Géza poldrrnester

Az előző testületi ülés óta sokat foglalkoztam a tájházzal. Kifizettük a teljes vételárat, az
átadás-átvétel megtörtént, átadták a kulcsot, már birtokba is vettük az épületet, levágtuk a
füvet, valamint megigazítottuk a tetőcserepeket. A pályázathoz szükséges iratokat és anyagot
összegyűjtöttük és továbbítottuk Szabó Róbert pályázatírónak, elméletileg ma nyílt meg a
pályázat benyújtásának lehetősége. Rendelkezésünkre áll minden ahhoz, hogy be tudjuk
nyújtani a pályázatot.

Kérem tájékoztatóm elfogadását.

A képviselőknek kérdése, észrevétele nem volt, a tájékoztatót e~hangúlag tudomásul vették.

II. Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról

Fodor Géza pol~ármester

Önkormányzatunk 2015-ös költségvetését úgy alakítottuk ki, hogy az önkormányzat
alapfeladatainak biztonságos ellátását helyeztük előtérbe. Kiemelt beruházási programunk a
csapadékrendszer második üteme volt, de sajnos nem írtak ki ilyen jellegű pályázatot. A
prioritások között harmadik helyen szerepelt az önkormányzati tulajdonban lévő épületek,
utak, közterületek felújítása, a község szépítése, a gyógyhellyé nyilvánítás eljárás eredményes
lebonyolítása. Negyedik helyen szerepelt a pályázati munka és az ehhez szükséges önerő
biztosítása, valamint megfelelő pénzügyi tartalék képzése. Ugy gondolom, hogy ezeket a
célokat igyekeztünk szem előtt tartani. Sajnos a gyógyhellyé nyilvánítás tőlünk rnggetlenül
csúszásban van, egy évszaki mérés kimaradt, amit októberben fognak pótohii. Utána járunk,
hogy miknek kell még megfeleh~ünk, hogy a gyógyhellyé nyilvánítás megtörténjen, de
elsődlegesek a mérési eredmények.
A Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal bevétele 45.095.000 Ft volt, a kiadások pedig
44.739.000 Ft-ot tettek ki. A Hivatal finanszírozása megfelelő volt.



30

Nagy pozitívuma 2015-nek, hogy a pénzügyi tartalékot növelni tudtuk. Ezért is vállalt be a
képviselő-testület kissé bátrabban beruházásokat önerőből. Remélhetőleg meg is tudjuk
valósítani őket ebben az évben.

Kiss Sándor címzetes föje~yző

Annyit szeretnék ehhez, hozzátenni, bogy nem csak a beszámolót, hanem a 2015. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést is tárgyaljuk ma. A pénzügyi
bizottság már megvitatta az előterjesztéseket. Erről a pénzügyi bizottság elnöke Berecz
Lászlóné fog számot adni. En annyit emelnék ki az elmúlt év gazdálkodásából, hogy
kiegyensúlyozott volt, az Onkormányzat meglehetősen nagy pénzügyi tartalékot tudott
létrehozni, és a polgármester Úr által említett beruházásokat meg tudjuk valósítani. A Közös
Onkormányzati hivatalt és említette polgármester úr. Ezzel kapcsolatban azt szeretném
kiemelni, hogy a bevételek meghaladták a kiadásokat a hivatal működése kapcsán, tehát ott is
biztosítva volt a pénzügyi egyensúly. Közösen tartottuk fel Kerecsenddel, Egerszalókkal és
Egerszóláttal az óvodákat, amelyhez szintén átadtuk a megfelelő összegeket. Eppen ma voh
tárulási tanácsülés, ahol elfogadták a társulási tanács tagjai, hogy Egerszalók és Egerszólát
július 1-jétől önállóan fogja működtetni óvodáját. Demjén és Kerecsend a továbbiakban is
együtt marad, a szakmai és a pénzügyi együttműködést szeretnénk tovább vinni. Ezen
túlmenően az Önkormányzat ellátta az összes alapvető önkormányzati feladatot, a csapadék
vízelvezető második ütemében sajnos nem sikerüh előre jutni, hiszen nem nyílt megfelelő
pályázat. Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek, utak, közterületek felújítása kapcsán
azt gondolom, hogy szintén sikerült szép eredményeket elérni, hiszen a játszótéri programot is
sikerült megvalósítani. Az elmúlt évben megtörtént a közvilágítás korszerűsítése. Voltak
elmaradt terveink is, ezeket 2016-ban, illetve a következő évben szeretnénk megvalósítani.
A költségvetési teljesítés főszámai a következőképpen alakultak. A kiadások terén eredetileg
87.5 17.000 Ft-ot terveztünk 2015. évre, ezzel szemben a teljesítés 168.779.000 Ft-ra
változott. Ez jelentős részben annak tulajdonítható, hogy a különböző személyi juttatások
terén a közfoglalkoztatási programok jelentősen megemelték a teljesítést.
Szociális téren - mivel nettó módon terveztünk - a kiadásaink és bevételeink is jelentősen
meghaladták az eredeti előirányzatot.
Bevételi oldalon 237.276.000 Ft volt a teljesítés, tehát a két fószámból látható, hogy a
bevételek jelentősen meghaladták a kiadásokat, mindenre volt forrásunk, amit a
költségvetésben terveztünk, és még tekintélyes tartalékunk is keletkezett.

Berecz Lászlóné képviselő

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2015. évi beszámolót, valamint a 2015. évi költségvetés
módosítására vonatkozó javaslatot, és mindkét előterjesztést elfogadásra javasolja.

Fodor Géza pol~ármester

Szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 6/20 16. (IV.30.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.
(11.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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Fodor Géza IjolEármester

Szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

A ké~viselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(V.2.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

III. Napirend

Beszámoló az Önkormányzat 2015-2019. közötti gazdasági programjának
időarányos végrehajtásáról

Fodor Géza ~olEármester

Ismerteti a je~zőkönyv mellékletét képező’ beszámolót az Önkormányzat 2015-2019. közötti
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról.

Fodor Géza pol~ármester

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület az előterjesztést egyhangúlag (4 igen szavazat) elfogadta, majd az
alábbiak szerint határozott.

18/2016SV.2.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előteijesztés alapján
megtárgyalta az Onkormányzat 2015-2019.
közötti gazdasági programjának időarányos
végrehajtásáról szóló beszámolót, és elfogadta
azt.

IV. Napirend

A Kerecsend-Demjén-Egerszalók-Egerszólát Óvodafenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása

Kiss Sándor címzetes fóje~yző
Az elszámolás kapcsán említettem, hogy Egerszalók és Egerszólát települések képviselő-
testületei Úgy döntöttek, hogy 2016. július 1-jétől önállóan kívánják fenntartani az óvodáikat.
Az eddig négy település fenntartásában működő társulás, illetve az általa fenntartott óvoda ezt
követően két település társulásává válik, illetve két település közösen fogja fenntartani
társulás keretében az óvodáit. Ennek a változásnak megfelelően kellett átdolgozni a társulási
megállapodást, amely lényegében a korábbi szabályozáson alapul, a módosítás annyiban más,
mint a korábbi, hogy ez a két település kikerült belőle és maradt Demjén, illetve Kerecsend. A
társulási megállapodás rögzíti a két település költségvetési tervezése során figyelembe vett
lakosságszámát. E szerint Denijénben 644, Kerecsenden pedig 2492 állandó lakos van.
Ezeken túlmenően annyi változás van még, hogy miután szűkült a társulás, a tanács működése
is változott, négy Före csökkent a társulási tanács létszáma. A roma nemzetiségi
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önkormányzatok elnökei állandó meghívottként vesznek részt, tanácskozási joggal a
tanácsüléseken. A társulás elnöke javaslat szerint a székhely település polgármestere,
elnökhelyettese pedig a társtelepülés, tehát Demjén mindenkori polgármestere.

Fodor Géza pol~ármester

A társulási ülés után beszélgettem Koósné Reha Valéria vezető óvónővel. Elmondta a jövőre
vonatkozó terveit. A tehetséggondozás lesz az intézmény következő fó prioritása. Szeretnék
felkarolni azokat a tehetséges óvodás koni gyermekeket, akik a településeken élnek. Nekik
szeretné biztosítani a lehető legjobb feltételeket, hogy igazán ki tudják bontakoztatni a
tehetségüket.

Gémes Ferenc képviselő

2007-ben ezt a társulást a kényszer hozta létre, ugyanis akkor az elvárások azok voltak, hogy
ilyen kis óvodák nem létezhetnek egyedül, így minket is szerettek volna valamelyik egri
óvodához integrálni. En úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ennek a társulásnak minden
település csak a hasznát vette. Nem látom, hogy miért volt jobb Egerszalóknak és
Egerszólátnak, hogy kivált a társulásból. En támogatom, hogy továbbra is maradjunk benne
ebben a társulásban, több az előnye, mint a hátránya.

Fodor Géza polgármester.

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még vélemény ezzel kapcsolatban?

Nádasdi János alpolEármester

Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy az óvodai dolgozók létszáma az marad
ugyanennyi?

Fodor Géza nolEármester

Eddig a plusz dajkát a társulás finanszírozta, ezután nem fogja tudni ezt megtenni. Én úgy
gondolom, hogy ezt egy későbbi időpontban kell megtárgyalnunk, körbe kell néznünk, hogy
milyen megoldások lehetnek. Valamilyen megoldást találnunk kell, ha nem is dajkaként, de
valami más beosztásban alkalmazzuk azt, aki eddig a „tartalékos” dajka volt. Elmondtam a
vezető óvónőnek is, hogy ha táppénzre kell menni, vagy el kell menni szabadságra a
dajkának, azt nehéz pótolni, próbálunk találni megoldást erre a problémára. Arról is lehet szó,
hogy részmunkaidőben alkalmazzuk a dajkát.

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbi határozatot fogadta el:

19/2016.(V.2.) önkormányzati határozat

A képviselő-testület az előterjesztés alapján
megtárgyalta a Kerecsend-Demjén-Egerszalók
Egerszólát Ovodafenntartó Társulás társulási
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megállapodásának módosítására vonatkozó
javaslatot, és elfogadta azt.
A Képviselő-testület meghatalmazza Fodor Géza
polgármestert, hogy a társulási megállapodást
Kerecsend Község Onkormányzatának
polgán~esterével aláírj a.
Határidő: 2016. május 10.

V. Napirend

Egyéb ügyek, inditványok

Fodor Géza pol~ármester

Az Gyógyvizek Völgye TDM és képviselő-társaim részéről is felmerült egy olyan igény, hogy
a helyi TDM irodában különböző ajándéktárgyakat, képeslapot árusítsunk. Az egyeztetések
után az látszik célszerűnek, hogy az önkormányzat árusítson a TDM irodában.

Kiss Sándor címzetes főjegyző

Ahhoz, hogy árusítani lehessen a TDM irodában szükséges módosítani az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát. A szervezeti és működési szabályzatunk 1. számú
mellékletét kell módosítani, bele kell venni a 041110 számú szakfeladaton a Kis- és
nagykereskedelem igazgatása és támogatása.

Fodor Géza polRármester

Szavazásra bocsátja az előterjesztést.

A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazat) elfogadta a jegyzőkönyv mellékletét
képező Demjén Község Onkormányzata Képviselő-testületének 8/2016.(V.2.)
önkormányzati rendeletét az Onkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/201 1.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Fodor Géza pol~ármester

A testület döntése alapján előkészítés alatt áll a ravatalozó önerőből történő felépítése. A
kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatunk le.

Kiss Sándor címzetes fője~yző

A végső döntést a képviselőtestület hozza meg, előtte az Önkormányzat közbeszerzési
szabályzata szerinti bíráló bizottsági fogja értékelni a beérkezett pályázatokat. A
közbeszerzési eljárás lebonyolításával polgármester Úr a Heves Projekt Ml-t bízta meg. A
bírálat során az ajánlati ár és a garanciális idő lesz a két meghatározó szempont. Az eljárás
három hét alatt lebonyolítható lesz. Ezt követően pedig egy 5 napos szerződéskötési
moratórium után meg lehet kötni a kivitelezési szerződést, majd hozzá lehet kezdeni a
munkához.

Fodor Géza polgármester
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A burkolóelemeket, ás az oszlopokhoz a követ szeretném, ha az önkormányzat szerezné be,
ne külön a kivitelező cég kezdjen el alkudozni, vagy éppen akármilyen követ berakni.
Felvettem a kapcsolatot Rácz úrral a burkolólappal ás az oszlopokkal kapcsolatban. A terv
alapján megnéztük, bogy hány ~ burkolólap, járólap szükséges. 70 rn2-ről van szó ás 6 darab
oszlopról. Erre kértem ajánlatot, ebben nincs is bernie a falburkoló, ami a lábazatoknak a
burkolását teszi majd lehetővé. Rácz úr adott egy árajánlatot demjéni kőből fűrészelve a
járólapra, meg 40 cm átmérőjű, valamint közel 2,40 in magas, oszlopra, ez mind bruttó
2.768.166 Ft lenne, és egy későbbi levélben még kiegészítette a lábazatival, aminek az ára
4.925 Ft±áfalm2.

Berecz Lászlóné képviselő

Lehet tudni, bogy mennyibe kerülnek nagyjából az ilyen burkolati kövek kereskedelmi áron?
Előnyös lenne utána nézni ennek előbb és összehasonlítani Rácz úr ajánlatával.

Fodor Géza polgánnester

Tervbe van véve, hogy utána nézünk.

Nádasdi János alpoldrmester

Ennél többe kerül máshol: 8.000 — 10.000 Ft/m2 között változik az ár.

Berecz Lászlóné képviselő

Ha ragaszkodunk a demjéni kőhöz, akkor el kell fogadnunk ezt az árat.

Fodor Géza pol2ármester

Kérdezem képviselőtársaimat, bogy próbáljunk-e meg tovább alkudni, ás utána döntsünk?

Nádasdi János alpol~ármester

Véleményem szerint mindenképpen demjéni kőből csináljuk.

Gémes Ferenc képviselő

Ugy gondolom, hatalmazzuk fel polgármester urat, hogy alkudhasson tovább Rácz úrral, de
próbáljuk megkötni az üzletet, lehetőleg ebből az anyagból csináljuk.

Fodor Géza polEármester

Ebben az esetben felveszem újból Rácz úrral a kapcsolatot és megkísérelek további
kedvezményt elérni.
Korábban említettem, bogy szeretnénk tüvesíteni a közösségi ház udvarát. 54 m3 humuszra
van szükség hozzá. Kértem árajánlatot ás képviselőtársaimat tájékoztattam is arról, bogy az
54 m~ humusz nettó ára 146.610 Ft, bruttó áron 186.194 Ft körüli lesz. Reméljük, bogy
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annyival be tudjuk fedni a területet, Gémes képviselőtársam elvállalta, hogy ő elveti a
fíímagot. Ebből kifolyólag, a képviselő-testülettel való egyeztetés után megrendeltem Vincze
Józseüől ezt a mennyiségű humuszt.
Több megbeszélés alkalmával tárgyaltunk már arról, hogy szépíteni, csinosítani kell a falut.
Kértem árajánlatot attól a kertészettől, ahonnan évek óta vásároltuk a muskátlikat. Ebben az
évben változik a darabszám. A tő úton végig (Rózsa, Petőfi, Széchenyi) minden oszlopra
került virágtartó. Vásároltam hozzájuk cserepet, nagyobbakat, mint eddig, ugyanis szakértői
vélemény szerint szebben fog növekedni, ha több tere van a növénynek. Tavaly óta az
Onkormányzat gondozásában vannak ezek a növények. 80 darab cserép kerül majd
kihelyezésre összesen. 160 darab virágot szeretnénk beültetni, amit - úgy gondolom - jó lenne,
ha szakavatott ember ültetne el. Mindez összesen 150.000 Ft áfa-mentesen. Továbbá ebben az
évben gondolkozunk a locsolás gépesítésén, bár ez még képlékeny’ Megrendelhetjük-e a fent
említett virágmemiyiséget ezen az áron ültetéssel együtt?

Á képviselő-testület támogatja a javaslatot.

Képviselőtársaimmal már beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk elkezdeni
önerőből, közmunkásokkal megcsinálni a játszótér füvesítését. Elkezdtem a közmunkásokkal
kikapáltatni a füvet. Rá kellett jönni, hogy ezt a feladatot nem igazán fogják tudni ellátni.
Kértem árajánlatot a Csókay kertészettől. Ok a felső réteg talajcserével együtt nettó áron
468.000 Ft, bruttó értékben 594.360 Ft-on elvállalnák a munkát.
Képviselőtársairnnak mi a véleménye erről?

Gémes Ferenc képviselő

Amíg a fűmag kikel, addig a játszóteret nem lehet majd használni.

Fodor Géza polEármester

Mi lenne, ha kijelölnénk egy közlekedési folyosót, amin keresztül a játékok között lehet
sétálni, és próbálnánk megkérni a látogatókat, hogy arra lépjenek csak?

Nádasdi János alpol~ármester

Én támogatom a megrendelés ötletét.

Gémes Ferenc

Szintén támogatom, de hozzátenném, hogy ezt vagy kora tavasszal, vagy késő ősszel kell
elintézni. Akárhogy is, minimum 3 hétre le kell zárni a játszóteret, ha erre sor kerül.

Berecz Lászlóné képviselő

Ha szeretnénk bővíteni a játszóteret, akkor ezt mielőbb intézzük el, nem halaszthatjuk
későbbre.

Fodor Géza pol~ármester

Milyen jellegű játék után nézzünk? Személy szerint egy kötélpálya ötlete nekem tetszik.
Berecz Lászlóné is szimpatikusnak találta, de ahogy látom, mi szükségeltetik hozzá, egyre
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kevésbé gondolom, hogy mindenkinek tetszeni fog. Hatalmas teret igényelne, amit később
nem fogunk tudni használni, mivel nem csak ütésfelületet kell biztosítani, le is kell azt zárni
Úgy, hogy a gyerek ne tudjon keresztben átrohanni a kötélpályán, tehát valahogy cl kell
választanunk a játszótér többi részétől.

Berecz Lászlóné képviselő

Javasolnám, hogy esetleg egy közvélemény kutatást végezzünk el, ha máshol nem is, az
óvodában legalább, kérdezzük meg a szülők véleményét és ötleteit is.

Fodor Géza pol~ármester

Rendben, akkor csinálunk egy közvélemény kutatást, remélhetőleg nagyobb sikerrel, mint a
legutóbbi volt. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy egyéb ügyekben valakinek van-e
hozzászólnivalója?

Gémes Ferenc képviselő

Köszönetet szeretnék mondani a lakosoknak a templom felújításával kapcsolatos jó
hozzáállásukért. Az Egyházi Képviselő Testület nevében szeretnénk megköszönni a
nagylelkűségüket és az adományait.

Berecz Lászlóné képviselő

A Terdik üggyel kapcsolatban történt-e valami új?

Fodor Géza polEárinester

A bírónő kijelölt egy szakértőt, egy debreceni céget. Mi javasoltunk volna egy egrit, de végül
beleegyeztünk, mivel Terdik Úr ügyvédje valamilyen oknál fogva az egrit nem fogadta cl. A
közeljövőben várható, hogy a szakértő ki fog jönni. Az volt a kérés, hogy ne csak Úgy
értékeljük fel, hogy mi épült meg, hanem azt is kértem tőlük, hogy azt is nézzék meg, miből
épült. Váijuk a szakértő véleményét.

Nádasdi János alpol~ármester

Szeretnék érdeklődni, hogy az italbolttal kapcsolatban mik a fejlemények? Hogyan döntöttünk
ezzel kapcsolatban?

Fodor Géza pol~ármester

Arról egyeztünk meg, hogy 50%-át elengedjük a hárommillió hatszázezer forintnak, és úgy
ajánljuk fel 1.800.000 Ft-ért. Ugyvéd Úr megírta a levelet ehhez. Alternatívaként felkínáltuk,
hogy használati díjat fogunk felszámolni arra az időre, amióta nem Fizetett semmit. Szóbeli
reagálás volt, írásbeli reagálás nem volt. Lendvay Albert felhívott a múlt héten és közölte,
hogy hitelt kell felvennie ahhoz, hogy ki tudja fizetni ezt a pénzt. Fedezetként megvan, hogy
mit szeretne, de időt kért rá. Erre azt válaszoltam, hogy Írja le, hogy mit szeretne, azt
követően pedig, ahogy a képviselő testület dönt, úgy fogok tenni az ügyben. Tudomásom
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szerint máig nem érkezett semmilyen levél tőle. Az ügyvéd biztosított arról, hogy ha
bírósághoz fordulunk, a mi álláspontunk fog győzedelmeskedni.

Nádasdi János alpol2ármester

Szeretnék érdeklődni továbbá a Táncsics út és a patak ügyével kapcsolatban. A két terület
közötti szakaszon a járdával mit tudunk kezdeni? Ugy gondolom, jó lenne megcsinálni, mert
mindenki az úton közlekedik. Régen annak a járdának volt egy alapja, nem tudom lehetőség
van-e arra, hogy ha azt megtisztítanánk, raknánk rá egy szegélyt és leaszfaltoznánk.

Gémes Ferenc képviselő

Én úgy gondolom, hogy bármilyen járdát is csinálunk, úgyis az úton fognak közlekedni a hid
miatt, mert a bid szegélye magas.

Fodor Géza polEármester

Fogunk kérni árajánlatot járdaépítésre azon a szakaszon’

Berecz Lászlóné képviselő

Javaslom, hogy kérjünk árajánlatot arra is, valamint a Dózsa útra is. Szeretném kérni, hogy
nézzük meg, hogy a korábban kapott árajánlatban, a Dózsa útra, benne van-e a járda felújítása
is, mivel ha nincs, akkor kérni kellene rá új árajánlatot, amiben a járda is szerepel.
Továbbá szeretném megkérdezni, hogy történt-e lépés abban, hogy az információs irodában
lehessen ajándékokat árulni? Mostanra már tényleg nagyon keresik a látogatók.

Fodor Géza pol2árrnester

Az árajánlat kérdésében intézkedni fogok.
A bejelentő lapot már elküldtük a TDM-nek, legjobb tudomásom szerint a TDM már
elkészítette a képeslapokat. Igéret volt arra, hogy április második felére hoznak
ajándéktárgyakat is.

Nádasdi János alpol~ármester

A játszótéri új híddal kapcsolatban szeretnék még érdeklődni, hogy ki és hogyan fog akkor
ezzel kapcsolatban intézkedni?

Fodor Géza polgármester

Megvannak az alapanyagok hozzá, keresni kell valakit, aki össze tudja fűrészeltetni.

Megbeszéléseink alkalmával egyetértés volt abban, hogy Csikós István 3383 Hevesvezekény,
Szerelem krt. 30. szám alatti vállalkozótól megrendeljük az egységes házszám táblákat. A
táblák műanyagból lesznek és rajtuk lesz az utca megnevezése, valamint a házszám. Összesen
356 darab táblára lesz szükség, 178.000,-Ft értékben.

Kérem, hogy határozatban döntsünk a megrendelésről.



A képviselő-testület egyhangúlag (négy igen szavazat) az alábbiak szerint határozott.

20/2016.(V.2.) önkormányzati határozat

A Képviselő-testület az előterjesztés alapján
engedélyezi, hogy Csikós István 3383
Hevesvezekény, Szerelem krt. 30. szám alatti
vállalkozótól megrendelésre kerüljenek az
egységes házszám táblák. A megrendelt táblák
anyaga műanyag, szerepel rajtuk az utca
megnevezése, valamint a házszám. A 356 db
tábla ára: 178.000,-Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester

Fodor Géza i,ol~ármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni az ülésen való részvételt, és
bezárja azt.

k.m.f.
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