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Napirend:

1. Szépasszonyvölgy utcától kiinduló Széchenyi úti járda építés kivitelezőjének
kiválasztása
Előadó: Fodor Géza polgármester

Határozat száma

Határozat tárgya

84/201 7.(X.3 I.)

Terdik László ügyében egyezségi javaslat

85/201 7.(X.3 I.)

Demjén,
Szépasszonyvölgy
utca
és
Széchenyi
út
járdaszakaszának megépítése munkálatainak elvégzésére
vállalkozó
keresése
tárgyában
hirdetés
feladásának
kezdeményezése

A jegyzőkönyv 1 65-től 176-ig számozott oldalt tartalmaz.
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 31-én a
Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében
megtartott ülésén.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Fodor Géza yo1~ármester:
Köszöntöm a megjelenteket. A jelenléti í’ ből megállapítom, hog) a testületi ülés határozatképes.
Kérem, egy új napirendi ponttal, a Terdik-féle ügy aktuális kérdéseivel egészítsük ki a napirendet.
A képviselő—testület egyetért a javaslattal.

Ismer eti a Ten//k László ügyében meg’artott hétfői bírósági tárgyaláson eÍhang:ottakat.
Ügyvéd Úr nem vett részt a tárgyaláson. Én próbáltam hozzászólni, bár nem vagyok jogi
szakember. A szakértők 18 millió forintra értékelték az ingatlant. A bírónő kérdezte. menn~ i
összegre tudnánk megállapodást kötni. November 15-én ítéletet kíván hozni az ügyben. Várja az
észrevételeket és az ajánlatokat. Én a testület nevében nem mondtam semmit. A szakértők a NAV
adatait vették figyelembe. Megítélésem szerint az elhangzott összehasonlítások nem voltak
megfelelőek. Egy Szabadság úton lévő ingatlan tetőtér beépítését vették összehasonlítási alapul.
Dr. Kovács Pál ügv’éd:
Terdik László rosszhiszemuen. önkényesen elkezdett annak idején építkezni. Ő tulajdont ez idáig
nem szerzett. A vita tárgya a beépített érték meghatározása. A bírónőnek az a feladata, hogy a két
szakértői véleményből eg) megállapodást hozzon létre a két fél között. Azt, hogy milyen
megállapodás fog születni. nem tudom. Ezt nem tudjuk előre. Azt kell kitalálni. mi az az összeg.
amit az Önkormányzat ki tudna fizetni. 18 millió és 6 millió a két szélső lehetőség.
Berecz Lászlóné képviselő:
A mi szakértőnk mit állapított meg?
Fodor Géza iol~ármester
Semmit, mert nem tudott bemenni az ingatlanba.
Dr. Kovács Pál ü~vvéd:
A mi szakértőnket nem a bíróság rendelte ki. Terdik Úr nem ‚olt köteles őt beengedni.
Nádasdi János alpolűrmester:

Hívjunk egy statikust, hogy milyen kárt okozott a Hivatal épületében az építkezésével.
Fodor Géza poI~ármester:
Mi felajánlottunk 6 millió Forintot. ő ragaszkodik a 8 millióhoz.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Ha azt mondjuk, hogy ez értéktelen, akkor adják oda Terdiknek ingyen.
Szlávik Flórián képviselő:
Ez nem jó ötlet, ennél jóval értéktelenebb házak 13 millióért kelnek cl. Ez jóval értéktelenebb
ennél. Van-e lehetőség arra. hogy a bírósági üg~ lezárásáig kizárjuk Terdik urat a padlástérből.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Ezt jól át kell gondolni. Jogcíme nincs az itt tartózkodásra.
Gémes Ferenc képviselő:
Annyi jogcíme van, bogy az Önkormányzat nem tiltakozott a beépítés ellen. Jogcím nélküli
rosszhiszemű használóként volt régen megállapítva, de nem lett kizárva. mert ő ‚olt az építtető.
Fodor Géza pol2ármester:
Terdik Úr már kapott egy használatbavételi engedélyt.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
A használatbavételi engedélyt az ingatlanra adták, nem a személynek.
Gémes Ferenc kép’iselő:
itt Terdiknek nincs tulajdonjoga.
Berecz Lászlóné képviselő:
Semmiképpen nem lehet kitenni?

Dr. Kovács Pál ügyvéd:

Szereznünk kell egy bírósági ítéletet, hogy neki nincs itt jogcíme. Akkor neki mennie kell. Csak
a számlával igazolt anyagokat számolhatná el, de azok nincsenek meg, most meg kell várnunk a
bírósági ítéletet.
Szlá”ik Flórián képviselő:
Javaslom, az ügy végéig zátják Ic a helyiséget. ezt kell kérni a bíróságtól. Nyáron az egész
rokonsága itt tartózkodott.
Berecz Lászlóné képviselő:
Az egy Új per lenne, hogy Terdiket kizáijuk a heI3 iségből.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Ha a bíróság megállapít egy összeget, az ellen fellebbezhetünk.
Berecz Lászlóné képviselő:
Döntsük el, hogy mit akarunk!
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Azt vessük el, hogy ne fizessen az Önkormányzat semmit. Akármilyen formában, de valamit itt
csinált Terdik Úr.
Szlávik Flórián képviselő:
Ragaszkodom ahhoz. hogy zárolja a bíróság a helyiséget és nekünk is bejárási lehetőségünk
legyen.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Azt kell eldönteni, hogy milyen javaslattal legyünk a bíróság felé.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha 6 millió forintot adunk érte, akkor sem tudunk vele mit kezdeni.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Megjelent-e a per folyamán, hogy neki milyen fizetési kötelezettségei vannak az Önkormányzat
felé?
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Dr. Kovács Pál ügyvéd:
A Bíróságon nincs fizetési kötelezettsége.
Fodor Géza pohiármester.
Kétszer voltam fenn az ingatlanban a per folyamán nullára állítottam mindent.
Kiss Sándor címzetes fője~’ző:
Terdik úrral egyezséget nem lehet kötni, távol vannak az elképzeléseink. Az Önkormányzatnak
ez nem ér semmit. A per nem fog ‘éget érni most, valamelyik fél úgyis fellebbezni fog.
Szlávik Flórián kép’ iselő:
Annak idején ezt 100 000 -200 000 Ft bérleti díjért adták oda. amiből egy fillért sem fizetett.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Ebben most nem kell semmit eldöntenünk.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Ki kell számolni az elmaradt hasznot. Ha a bíróság elfogadja a szóbeli szerződést’ a két hét alatt
még keresetet lehetne benyújtani.
Gémes Ferenc képviselő:
Sok helyen meg van repedve a Hivatal?
Fodor Géza pol~árrnester:
Mindenhol. Régebben azt mondta a képviselő-testület, fizessünk 6 millió forintot. Akkor
kiszámoltuk az elmaradt költségüket.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezeket ne számolgassuk, úgysem fogadják el.
Gémes Ferenc képviselő:
Terdik úrral megegyezni nem tudunk. Javaslom a 6 millió forintot.

Szlávik Flórián képviselő:

Kérem ügyvéd Úr, zárják le a területet, bogy ne lehessen felmenni.
Berecz Lászlóné kép» iselő:
Én a magam részérol nem támogatom a 6 millió forint felajánlást.
Dr. Kovács Pál ügyvéd
Ezt már nem kell felajánlani.
Fodor Géza polEármester:
Hogy szerepelt a bérleti díj a szerződések tervezetekben. a bérleti díj megfizetésének ideje mikori?
Kiss Sándor címzetes fője~vzö:
A Kép” iselő-testület által korábban felajánlott megváltási összeget Úgy számoltuk ki, bogy a Zele
Bau Kfl. felkért szakértője által megállapított 9 millió Ft körüli értékből levontuk a Terdik Úr által
történt használat idejére felszámolható és Terdik Úr által meg nem fizetett használati (bérleti) díj
összegét.
Dr. Kovács Pál ü~yvéd
Megnézzük, bogy a bérleti díjakat mikortól számolhatjuk és ellenkeresetet nyújtunk be az ítélet
előtt. az elmaradt használati díj és bérleti díj ügyében.
Berecz Lászlóné kép’ iselő.
Ezen a tárgyaláson nem lesz megegyezés. Két évvel még csökkentsük és ezt tartsuk fenn.
Dr. Kovács Pál üg~’éd:
Ez a számolás a bíróság felé nem lesz egyértelmű. Nem fogadjuk el a 19 milliót. Le’onjuk a 13
millió bérleti díjat. marad a 6 millió forint. Azt nem tudjuk elérni, hogy semmit ne fizessünk.
Ellenkérelemként követelhetünk.
Szlávik Flórián kép’ iselő:
Számoljuk ki az 5 400 000 Ft-ból, azt hogy még a két év elmaradását kérjük.

Berecz Lászlóné képviselő:
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Mi az alapja a bérleti díj számításának?
Kiss Sándor címzetes fője~yző
A Zele Bau szekértőjének véleménye szerint egy tetotéri beépítés fajlagos összege 45. 000 Ft/rn2,
a hasznos alapterület 200 m2. Ebből számítható ki az ingatlan 9 millió Ft-os becsült értéke.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
Terdik Úr sem tudja alátámasztani számlákkal a 18 millió forint követelését.
Kiss Sándor címzetes fője~’ ző:
Tartsuk fenn továbbra is azt a határozatot, amit korábban ineghoztunk.
Fodor Géza Iol2ármester:
Az is kérdéses, hogy az élettársa, Jóna Margit hogyan került az ügybe.
Kiss Sándor címzetes főjegvzö:
Tartsuk magunkat a korábbi határozatunkhoz, vagy ne mondjunk semmit.
Dr. Kovács Pál ü~vvéd:

Ő kivitelező a mai napig. mert nem tudja kinek átadni az épületet.
Berecz Lászlóné kép’ iselő:
Javaslom, ne mondjunk semmit. Döntsön a bíróság Úgy, ahogy akar.
Szlávik Flórián képviselő:
Azóta két év eltelt.
Berecz Lászlóné képviselő:
Tartsuk fenn akkor az árajánlatunkat 2 évvel csökkentve.
Nádasdi János alpol2ármester:
Ellenkeresetet kell benyújtani.
Dr. Kovács Pál ügyvéd:
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Ki kell számolni egy bérleti díjat.
Kiss Sándor címzetes fője~ivzö.
Előterjesztésként javaslom. tartsuk magunkat az 5.400 000 Ft-hoz és ezt csökkentsük az elmaradt
2 év bérleti díjával.
Mi’ cl több kérdés. hozzászólás nem ‚olt. sza’ azásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot Fogadta cl:
84/2017. (X.31.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Kép’ iselő
testülete úgy határozott, hogy a Terdik László
ügyében folyamatban lé’ ő bírósági perben a beépített
tetőtér értékét 45.000 Ft m2 fajlagos érték és 200 rn2
hasznos alapterület figyelembe vételé’ cl 9.000.000
Ft összegben elfogadja.
A Képviselő-testület figyelembe véve a 20 1998.
kép’ iselő-testületi határozatot, mely az ingatlanrész
bérleti díját évi 200.000 Ft-ban határozta meg
az
ingatlanrészért a fent meghatározott értéki~ek a bérleti díj
meghatározása óta eltelt 19 évre jutó bérleti díjjal
csökkentett összegével megegyező niegváltási összeget
ajánl fel.
A Képviselő-testület megbízza dr. Kovács Pál ügy”édet,
hogy a bíróságot a Képviselő-testület ajánlatáról
tájékoztassa.
Határidő: az üg~ soron kö’ etkező tárgyalási napja
-

-

I.

Napirend
Szépasszonyvölgy utcai járda kialakítása

Fodor Géza pol~árrnester:
Ismerteti a: árajánlatokat. 1 m-es járdára nem, csak 1,5 m-re adtak árajánlatot. A Rézkál és a
FerrKü.

Szlávik Flórián kéDviselő:
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Közterületre csak engedéllyel lehet ültetni fát. Székáccsal ki kell vágatni, nem kért rá engedélyt.
Az árajánlatban ne szerepeljen olyan dolog, facsernete ültetés, amire nem is kértek engedélyt. Ha
elfogadnánk az árajánlatot, mikor tudnának hozzákezdeni?
Fodor Géza polEármester:
Az idén meg tudnák csinálni.
Berecz Lászlóné képviselő;
Ne legyen meg az idén, kérjünk Új árajánlatokat.
Szlávik Flórián kép’ iselő;
Nem kellenek ide mélyépítők. eg~ kőmű’ es is meg tudja csinálni.
Fodor Géza polgármester:
6 592 514 Ft költség’ etést számolt a ten ező.
Berecz Lászlóné kép”iselő:
Kevesebb lesz, ha még 0,5 m-t leveszünk belőle.
Szlávik Flórián képviselő;
Ebben szerepel a Tűzoltószertár előtti tér térkövezése is?
Fodor Géza polgármester
Igen.
Nádasdi János alpolgármester:
A Rákóczi úton a járda és útfelújítás 13 millió Ft volt, most egy rövid járda kerülne ennyibe.
Szlávik Flórián képviselő;
Ezt elrontottuk. mi’ el nem kértünk időben árajánlatokat. N3 áron kellett ‘olna.
Fodor Géza polgármester:
Nem változott volna semmi. mivel ugyanilyen összegű árajánlatot adtak volna.
Szlávik Flórián képviselő;

Mivel nem pályázatból épül meg, lehetne kérni egyszerűbb vállalkozót is. Elmentem Kömlőre.
ahol hasonló járdát építettek. Meg fogom kérdezni, bogy kivel épittették. Csökkenteni kell a
szélességet.
Fodor Géza polgármester:
A tervező elképzelése az volt, hog)’ a szelektí’ hulladékg3 űjtéskor ne sárba menjenek az emberek.
azért ter”ezett az italbolthoz térkövet.
Nádasdi János alpolgármester:
Ha Albin csinál valamit. fel fogja bontani a térkövet.
Berecz Lászlóné képviselő:
Kalicz László is meg tudná ezt csinálni.
Fodor Géza pol2ármester:
Az idén nem.
Szlávik Flórián képviselő:
Kifizettünk 7 millió forintot a fűkaszálásért. akkor miből tudnánk ezt fedezni. erről a pénzügyi
bizottság ülésén volt szó.
Gémes Ferenc képviselő:
Jő’ ő é” elejére keressünk vállalkozót. Jövő évre más árajánlatokat is kérhetünk.
Fodor Géza polgármester:
Jö”ő évre vonatkozóan most nem fognak árajánlatot adni.
Gémes Ferenc képviselő:
Az idén ez nem fog menni. Jövőre talán a munkadíjban tudnánk megtakarítani.
Fodor Géza pol2ármester:
Az öt megkeresett vállalkozóból csak kettő adott árajánlatot.
Gémes Ferenc kép”iselő:
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Amióta rendelkezésünkre álltak az engedélyek, azóta lehetett volna árajánlatokat kérni.
Berecz Lászlóné képviselő;
Mennyire kell tartanunk magunkat a tervekhez?
Fodor Géza pol~ármester:
Mivel nem pályázatból valósul meg, szigorúan nem kell.
Berecz Lászlóné kén’ iselő:
Ne küldjük el az árazatlan költségvetést. Adjanak e nélkül árajánlatot.
Fodor Géza polgármester:
Akkor nem tudjuk összehasonlítani az árakat.
Gémes Ferenc kép’ iselő:
Adjunk fel hirdetést az újságban, hogy vállalkozót keresünk.
Berecz Lászlóné kéjniselő:
Vegyük bele a Táncsics útjárdáját is.
Szlávik Flórián képviselő:
Ezjó ötlet.
Kiss Sándor címzetes fője~’ző:
Végig kell gondolni a jövő évi terveinket a közbeszerzési ter’ miatt. mert ha eléri a határt,
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Márciusig kell elkészíteni a közbeszerzési tervet. Közben
megnéztem az átcsoportosítást. 20 millió forint körüli összeg marad szabad keretként erre az é”re.
Bereez Lászlóné képviselő:
De a járda alul lett tervezve. A tájházzal sem történik semmi.

Nádasdi János alpolgám~ester:
600 000 Ft-ot terveztünk rá.

Fodor Géza po1~ármester.
A Hagyományok Házát is jó lenne megcsinálni. hogy ne dőljenek ki a falak. Meg kell erősíteni az
épületet. A járdafelúj ítással kapcsolatban megfogalmazunk egy hirdetést.
Nádasdi János alpolgármester:
December 31 -éig jelentkezzenek.
Berecz Lászlóné képviselő:
Novemberben még jobb idő ‚an járdafelúj ításra.
Fodor Géza pol2árrnester:
Akkor megfogalmazunk egy hirdetést és azt feladjuk.
Mivel több kérdés. hozzászólás nem volt. sza’ azásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen sza’ azattal az alábbi határozatot fogadta el:
85/2017. (X.3 1.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Kép’ iselő
testülete úgy határozott, hogy a Demjén,
Szépasszonyvölgy
utca
és
Széchenyi
út
járdaszakaszának
megépítési
munkálatainak
elvégzésére vállalkozó keresése tárgyában hirdetést
ad fel, melyre 2017. december 3l-éig lehet
jelentkezni. A munka elvégzésének határideje 2017.
március 3 1.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Fodor Géza polgármester:
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt
az ülést bezáija.

önkormányzati ülésen, és
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Fodor Géza
polgármester

Kiss Sándor
címzetes főjegyző

