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JEGYZŐKÖNYV

Készült Demjén Község Önkormányzata képviselő-testületének
2016. október 12. napján megtartott rendkívüli ülésén

Napirend:

1. A Dózsa utca út és járda felújítása
Előadó: Fodor Géza polgármester

2. Á ravatalozó és a temetői út munkálatai
Előadó: Fodor Géza polgármester

3. A Turisztikai Infó Pont Iroda nyílászáró cseréje
Előadó: Fodor Géza polgármester

4. A temetőről, és a temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Fodor Géza polgármester

Határozat száma Határozat tárgya
50/2016.(X.12.) A Turisztikai Infó Pont iroda nyílászárók cseréjének elfogadása

A jegyzőkönyv 83-tól 87-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 12-én a
Kerecsendi Közös Onkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

Fodor Géza pol2ármester

Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, a testületi ülés határozatképes,
javasolja a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalását.
A képviselő-testületnek a napirendre más javaslata nem volt, egyhangúlag elfogadta azt.

I. Napirend
A Dózsa utca út és járda felújítása

Fodor Géza polEármester
Beérkezett két árajánlat a Dózsa utca felújítására. A két ajámnlat műszaki tartalma azonban
eltérő. Igy nem összehasonlíthatók. Ezért a műszaki ellenőrrel megnézetjük a területet.
Arazatlan költségvetést készítünk, és azt fogjuk elküldeni árajánlattétel céljából.

Szlávik Flórián képviselő
Olyan árajánlatot kérjünk, ami a későbbiekben nem fog módosulni.

II. Napirend
A ravatalozó és a temetői út munkálatai

Fodor Géza pol~ármester
A ravatalozónál a kivitelező kérdezi, hogy legyen-e hátul is térkő, vagy maradjon a zúzalék.
Három méter széles és négy méter hosszú területről van szó. Arajánlata szerint 173.370,-Ft
plusz áfa.

Szlávik Flórián képviselő
A kivitelező mindig változtat az árajánlatán, mindig felmerülnek újabb kiadások. Szerintem a
korábban lealkudott pluszmunka költségébe kerüljön bele.

Bereez Lászlóné képviselő
24 millió forintba kerül eddig a ravatalozó beruházás, a felmerült plusz költségek pedig 4
millió forintot tesznek ki.

Fodor Géza polRármester
A falba épített kúthoz még a lépcső nincs is betervezve a költségvetésbe, igaz lépcső nélkül is
megközelíthető a kút.

Berecz Lászlóné képviselő
Ha nem kérjük a rézsűt, akkor a költségvetés szerint a zúzott kő maradjon, azon is
megközelíthető a kút.
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Kiss Sándor címzetes főie~yző
A plusz 4 millió forintra még nincs szerződésmódosítás.

Fodor Géza pol2ármester
Ismerteti a plusz munkálatokat.

Gémes Ferenc képviselő
Nincs értelme olyan helyen térkövezni, ahol nem látni. Javaslom, a támfalon kívül ültessük be
tujafával a területet.

Szlávik Flórián képviselő
Nem javaslom a zúzott követ, mert télen nem lehet letakarítani. A kútnál milyen kiállást
terveztek, inert a fal cl fog ázni?

Fodor Géza polEármester
A kútnál a viz szabályosan el lesz vezetve.

Szlávik Flórián képviselő
A fal sajnos pár év múlva el fog ázni, hosszabb kiállást kell készíteni a kúthoz.

Fodor Géza polgármester
Szavazásra bocsátja az előteijesztést, a térkövezéssel kapcsolatban.

A képviselő-testület az előterjesztést három nem szavazattal, egy tartózkodás mellett
elutasította.

III. Napirend
A Turisztikai Infó Pont Iroda nyílászáró cseréje

Fodor Géza polgármester
A Turisztikai Info Pont iroda nyílászáróinak cseréjére Birinyi Tamás árajánlata érkezett meg.
Az árajánlat szerint 2 ablak, és egy ajtó cseréje 186.672,-Ft plusz áfa, és két héten belül
elkészíti. A másik megkeresett vállalkozó nem adott árajánlatot.

Szavazásra bocsátja az előteijesztést.

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

5012016.(X. 12.) önkormányzati határozat
A képviselő-testület a Turisztikai Info Pont iroda
nyílászáróinak cseréjével Birinyi Tamás vállalkozót
bízza meg a vállalkozói árajánlat szerinti 186.672 Ft ±
áfa áron.
Határidő: azonnal
Felelős: Fodor Géza polgármester
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Fodor Géza polgármester
A temető két feljáratához megrendeljük a behajtani tilos, illetve az egyirányú utca közlekedési
jelzőtáblákat. Az ott lakóknak engedélyt kell adni az ingatlanukra történő bejutáshoz. A
Heves Ut Kü. árajánlata 22.000,-Ft plusz áfa darabonként a táblákra, és kell négy darab.
Rövid időn belül elkészítik.

Á képviselő-testület egyetért a közlekedést táblák megrendelésével.

IV. Napirend
A temetőről, és a temetkezésről szóló rendelet módosítása

Fodor Géza pol~ármester
A temető rendelet tervezettel kapcsolatban felmerült a régi sírhelyek megváltásának
problémája.

Szlávik Flórián képviselő
Mindenkh~ek meg kell váltania a sírhelyeket.

Kiss Sándor címzetes főjegyző
Huszonöt év után visszaszáll a sírhely feletti rendeHcezési jog az önkormányzatra. A
megváltást mindenkire ki kell terjeszteni. Felül fogjuk vizsgáhi a temetőről, és a
temetkezésről szóló rendeletünket. Az utolsó temetkezés időpontjától fogjuk számolni a 25
évet. Táblákkal fogjuk kihirdetni a tájékoztatást, egy éves határidőt adva a megváltás
bef~zetésére.

Szlávik Flórián képviselő
Szükség lenne arra, hogy a régi elhagyott sírok lebonthatók legyenek.

Berecz Lászlóné képviselő
A régi orosz katonák síremléke gondozatlan.

Fodor Géza polgármester
Tavaly felújították az emlékmüvet, és rendben van tartva.

Berecz Lászlóné képviselő
Az alsó parkoló vízszintezése szükséges lenne, benne van ez a költségvetésbe?

Fodor Géza polEármester
Ujból át fogjuk nézni az árajánlatot. Szerintem az.utak, és a parkoló nem az árajánlat szerint
épült meg. Szerintem a tükör is hiányzik, és a kő is.
A ravatalozó épülete október 20-ra e]készül.

Berecz Lászlóné képviselő
A lélekharangot meg kell rendelni, mert hosszú idő telik, amíg elkészül.

Szlávik Flórián képviselő
Találtam egy másik harangöntőt is. Javaslom, az Együtt Demjénért Alapítvány pénzéből
ajánljon fel pénzt a harangra, az egyéb költségeket pedig az önkormányzat finanszírozza.



Fodor Géza pol2árrnester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszöni a részvételt az önkormányzati
ülésen, és az ülést bezárja.

r k.rn.f.

Fodor Géza Kiss Sándor
polgármester címzetes fójegyző


