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JEGYZŐKÖNYV 

Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. június 9. napján megtartott rendkívüli ülésén 

Napirend: 

1. Főépítész kiválasztása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

2. Települési Arculati Kézikönyvvel kapcsolatos megbeszélés 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

36/2017.(VI.9.) A Települési Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet 

készítéséhez kötődő települési főépítészi feladatok ellátásával 

Bernáth Mihály (3432 Emőd, Rákóczi út 23.) okleveles 

építészmérnök megbízásának elfogadása 

37/2017.(VI.9.) Demjén község településfejlesztési és rendezési dokumentumai 

felülvizsgálatához kötődő települési főépítészi feladatok 

ellátásával Bernáth Mihály (3432 Emőd, Rákóczi út 23.) 

okleveles építészmérnök megbízásának elfogadása 

38/2017.(VI.9.) Kovács József rendőr alezredes egri rendőrkapitánnyá 

kinevezésének támogatása  

39/2017.(VI.9.) Terdik László bírósági ügyében készült szakvélemény 

elutasítása 

40/2017.(VI.9.) Demjén község térképe megvásárlásának engedélyezése 

 

A jegyzőkönyv 81-től 84-ig számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 9-én a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítom, a testületi ülés 

határozatképes. Kérdezem, mindenki egyetért-e a meghívóban szereplő napirendi pontok 

megtárgyalásával.  

 

A képviselő-testület egyetért a napirendi pontok megtárgyalásával. 

 

I. Napirendi pont 

 

Bernáth Mihály főépítész megbízása 

 

Fodor Géza polgármester 

 

Legutóbbi testületi ülésünkön beszéltünk Bernáth Mihály úr főépítészi árajánlatáról, de 

elnapoltuk a témát, más árajánlat beszerzése miatt. Árajánlatot kaptunk, de nem kedvezőbbet. 

Javaslom, Bernáth Mihály úr árajánlatainak elfogadását.  

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

A rendezési terv módosítását kérők között ugye megosztjuk a módosítás költségét? 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Igen.  

 

Szlávik Flórián képviselő: 

 

Addig semmilyen költséget ne fizessünk ki, amíg nem kötöttük meg a megállapodást. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

 

Kössük meg úgy a megállapodást, hogy a vállalkozó is részletekben fizessen. 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

Javaslom, fogadjuk el Bernáth Mihály úr árajánlatát.  

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi határozatokat fogadta el:  
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36/2017. (VI.9.) önkormányzati határozat 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 

Településképi Arculati Kézikönyv és 

Településképi Rendelet készítéséhez kötődő 

települési főépítészi feladatok ellátásával Bernáth 

Mihály (3432 Emőd, Rákóczi út 23.) okleveles 

építészmérnököt bízza meg bruttó 250 000 Ft 

megbízási díjért. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert, hogy Bernáth 

Mihállyal a megbízási szerződést írja alá. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: azonnal 

 

37/2017. (VI.9.) önkormányzati határozat 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Demjén 

község településfejlesztési és rendezési 

dokumentumai felülvizsgálatához kötődő 

települési főépítészi feladatok ellátásával Bernáth 

Mihály (3432 Emőd, Rákóczi út 23.) okleveles 

építészmérnököt bízza meg 450 000 Ft (azaz 

négyszázötvenezer forint) megbízási díjért. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Bernáth Mihállyal a megbízási szerződést 

írja alá. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A májusi képviselő-testületi ülésen ismertettem, hogy új rendőrkapitányt neveztek ki az Egri 

Rendőrkapitányság élére. Mi nem hoztunk jóváhagyó határozatot, ezért most kérem, 

szavazzuk meg, hogy egyetértünk az Egri Rendőrkapitányság új rendőrkapitányának 

kinevezésével. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

  

38/2017. (VI.9.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete támogatja Kovács József rendőr 

alezredesnek az Egri Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői beosztásába történő 

kinevezését. A képviselő-testület utasítja a 

jegyzőt, hogy a határozat kiadásáról 

gondoskodjon. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Fodor Géza polgármester: 
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Az elmúlt testületi ülésen szó volt róla, hogy elkészült Terdik László ügyében a szakértői 

vélemény és ezt nem fogadjuk el. Döntést azonban nem hoztunk, csak beszélgettünk róla. 

Kérem, most szavazzuk meg a szakértői vélemény elutasítását. 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 

 

39/2017. (VI.9.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Terdik László bírósági ügyében készült 

szakvéleményt nem fogadja el. A képviselő-

testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

kiadásáról és az Önkormányzat jogi képviselője, 

Dr. Kovács Pál ügyvéd úr részére történő 

megküldéséről gondoskodjon. 

Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fodor Géza polgármester: 

 

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 2017. június 6-án tájékoztatott, hogy Demjén 

község rendezési tervének elkészítéséhez a község állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának egyszeri, településrendezési tervkészítési célra irányuló felhasználását 

221 163,- Ft+ áfa díj ellenében biztosítja. Kérem, szavazzuk meg a térkép megvásárlását. 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést. 

A képviselő-testület egyhangúlag, négy igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

  

40/2017. (VI.9.) önkormányzati határozat 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy Demjén község állami 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisát 

településrendezési tervkészítés céljára történő 

egyszeri felhasználásra 221.163 Ft + áfa díj 

ellenében megvásárolja a Nemzeti Kataszteri 

Program Nonprofit Kft-től.  

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az 

adatbázis megrendeléséről gondoskodjon.  

Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző 

Határidő: azonnal 

 
Fodor Géza polgármester 

 

Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen, és az 

ülést bezárja. 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

  Fodor Géza      Kiss Sándor  

 polgármester               címzetes főjegyző  


