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Határozat tárgya
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Terdik Lászlóval folyamatban lévő bírósági perben az újabb
szakértő kirendelése tárgyában szakértői díj költségének
elfogadása
Orvosi rendelő várótermébe pelenkázó asztal készítésének
elfogadása
A TDM Egyesületből történő kilépésről szóló határozat
visszavonása
Keimer Zsoltné Demjén, Akácfa utca 1/A, szám alatti lakos
kérelmének elutasítása
Demjén belterületén folyamatban lévő kerékpárút építése
során áthelyezésre kerülő villanyoszlopok tervezési
feladataival a Selectric Bt (3400 Mezőkövesd, László Károly
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A jegyzőkönyv 197-től 214-ig számozott oldalt tartalmaz.

198

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 4-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 ívből megállapítom, hogy a testületi ülés
határozatképes.
Két napirendi ponttal szeretném, ha kibővítenénk a rendkívüli ülés napirendi pontjait: Keimer
Zsoltné gyermnekétkeztetéssel kapcsolatos kérelmét, valamint a kerékpárút építés miatt
szükségessé váló villanyoszlop-áthelyezés ügyét javaslom megtárgyalni.
A képviselők elfogadják a javaslatot.
I.

Napirend
Terdik László bírósági ügyében szakértő kirendelése költségének megfízetése

Fodor Géza polgármester:
Az elmúlt héten volt a Terdik ügyben a bírósági tárgyalás. Új szakértő véleményét kéri a bíró.
Ennek a költségét, 130 000 Ft-ot nekünk kell megelőlegeznünk. Túl messze állnak egymástól
a felek által elfogadható értékek, ezért van szükség új szakértő kirendelésére. Kértem helyszíni
tárgyalás megtartását, de a bíró ezt nem fogadta el. Új szakértő kirendelése mellett döntött.
Berecz Lászlóné képviselő:
Arra nincs semmi garancia, hogy bárkinek ez kedvező lenne. Ha sok, mi nem fogadjuk el, ha
kevés, Terdik nem fogadja cl. Mi fízetjük ki a 130 000 Ft-ot a semmiért. Mi értelme van ennek?
Fodor Géza polgármester:
A Zele Bau által meghatározott értéket mi elfogadhatónak tartjuk. A bírónő elfogadta, hogy a
legutóbbi szakértői vélemény nem Úgy készült el, ahogy annak kellett volna.
Szlávik Flórián képviselő:
Javaslom, előlegezzük meg az összeget. A „mocsok” megteheti, hogy nem megy cl a
tárgyalásra és ezzel foglalkozik a bíróság. Ilyen a magyar jogrend.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Ezek az ajtók nem voltak betervezve?
Fodor Géza polgármester:

Át kell az egyik jelenlegi ajtót fordítani.
Nádasdi János alpolgármester:
Ha a vállalkozó elvállal egy munlcát, miért kell még utána fizetnünk. Tudta, bogy az épület
aljzata Úgysem lesz jó. Miért nem akkor számolta bele? Nem értem, miért kerül eimyibe 3 m3
behúzás, hol használ fel eimyi anyagot?
Nádasdi János alpolgármester:
Ezt bele kellett volna temii a szerződésbe.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mennyi az átalakítás költsége?
Fodor Géza polgármester:
Lényegesen kevesebb, mint a másik volt.
Bereez Lászlóné képviselő:
Arról volt szó, hogy a villanyszerelésen lehet spórolni.
Fodor Géza polgármester:
Ma vetődött fel, hogy a baktériumölő lámpát szeretnénk-e felszerelni és hová?
Berecz Lászlóné képviselő:
Mikor kezdik a villanyszerelők a munkát?
Fodor Géza polgármester:
Majöttek megnézni a terepet. Ez a villanyszerelési ajánlat jóval kedvezőbb volt, mint a másik.
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Fodor Géza polgármester:
A legutóbbi tárgyalásra az ügyvédünk nem kapott értesítést, én nem akartam, hogy megtartsuk
a tárgyalást. Az ő ügyvédjük azt mondta, ezt megengedi a nrngyar jogrend.
Nádasdi János alpolgármester:
Javaslom, előlegezzük meg ezt az összeget.
Gémes Ferenc képviselő:
Akkor a mi részünkről már két értékelő volt. Próbáljuk meg ezt az Új szakértőt is.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, előlegezzük meg a szakértői díjat.
Fodor Géza polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
89/20 17. (XII.4.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, a Terdik Lászlóval
folyamatban lévő bírósági perben az újabb
szakértő
kirendelésének
130 000
Ft-os
költségének megfizetését vállalja.
Felelő: Fodor Géza polgármester
Határidő: a szakértő eljárásának f~ggvényében
II.

Napirend
Demjén, orvosi rendelő pótmunkái

Fodor Géza pol~ármester:
A kivitelező a bontás folyamán szembesült azzal, hogy a padló nem megfelelő. Ki kell
egyenlíteni ahhoz, hogy a burkolatot lerakja. Továbbiakban még 2 ajtó beszerelése is
pótmunkaként jelentkezik.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Szeretnénk látni egyértelműen, hogy mi mennyibe kerül.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Javaslom, hogy hívjuk meg a testületi ülésre a kivitelezőt. Mi ezekre a kérdésekre nem tudunk
válaszolni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nekünk

semmi

beleszólásunk nines? Nem is találkozunk a kivitelezővel?

Fodor Géza pol~ármester:
Megpróbáljuk szerdára elhívni őket egy rendkívüli testületi ülésre.
Berecz Lászlóné képviselő:
Próbálják összeszedni, hogy mi mennyibe kerülne.
Fodor Géza polgármester:
Ezt a napirendi pontot elnapoljuk szerdára. Új testületi ülést hívunk össze, ahová elhívjuk a
kivitelezőt is.
Elkezdődött a bontás. Dobóné felhívta a figyelmemet, hogy a korábbi fűtés nagyon rossz volt.
Beszéltünk arról is, hogy a fűtést jó lenne felújítani, amikor a vezetékeket kicserélik. Új
radiátorokat vásárolnánk. Kértem árajánlatot erre is. Bruttó 630. 046 Ft lenne a teljes költség’
Mi a régi dolgokhoz ragaszkodunk, amit nem szükséges kicserélni. Átnéznénk és
csökkentenénk a költséget.
Berecz Lászlóné képviselő:
Csak az anyagköltségen lehetne megtakarítani, a munkadíjon nem.
Nádasdi János alpolgármester:
A szelepeken lehetne spórolni’
Szlávik Flórián képviselő:
Mitől lesz 600 000 Ft a költség?
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Fodor Géza polgármester:
A munkadíj sok helyen több, mint az anyag költség.
Sziávik Flórián képviselő:
A kivitelezőnek erre nincsjogosítványa? Alvállalkozóval megcsináltathatná a gépészetet is.
Fodor Géza pol~árrnester:
Árajánlatot kért a különböző munkákra.
Bereez Lászlóné képviselő:
Annak idején, amikor a kivitelező az árajánlatot adta arról volt szó, hogy alku tárgya lehet még
sok tétel. Most meg pótmunkákról beszélünk.
Fodor Géza polúrmester:

Ő

azt írta a szerződésbe, ha menet közben olyan dolog derül ki, amire nem adott árajánlatot,
akkor egyeztetni kell.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez az egész árajánlat még alku tárgya is lehet.
Szlávik Flórián képviselő:
Ezen el kell gondolkodnunk. Az a fűtés egyszer már korszerűsítve len. Egy radiátort nem
tudtunk átkötni. 8 évvel utána a 600 000 Ft-os korszerűsítés nagyon sok.
Gémes Ferenc képviselő:
Szerintem is sok a 600 000 Ft, azt hittem ebben a költségben a kazán is benne van.
Fodor Géza polgármester:
A bojlert leszedettem és átköttettem a másikra. Nézzük át még egyszer mi nem érthető a
költségvetésben.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ha most ezt nem korszerűsítjük, akkor a radiátorok le- és felszerelése kinek a költsége?
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Fodor Géza polgánnester:
A kivitelezőé.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez nem reális.
Sziávik Flórián képviselő:
Minden radiátornak más a csatlakozása.
Nádasdi János alpolgármester:
Csövet kellett vágni, más méretet kellett beszerelni, ez pénzbe kerül.
Sziávik Flórián képviselő:
A 21.000 Ft munkadíj rögtön kiesik, mert ez valakinek a feladata lett volna. A csempét nem
lehet rendesen feltenni.
Nádasdi János alpolgán~ester:
Nem csak annak a leszerelése, hanem a szelepeket sem kell cserélni.
Berecz Lászlóné képviselő:
Akkor nem lehetne vele leülni és tételesen átbeszélni, hogy ténylegesen mit kell neki csinálnia?
Fodor Géza polgármester:
Ez az árajánlat a szerelvényekkel értelemszerűen kevesebb, azt mondta a kivitelező, amikor
beszéltem vele.
Szlávik Flórián képviselő:
Meg a leszereléssel.
Fodor Géza polgármester:
Beszélek a kivitelezővel.
(Tételesen átnézi a képviselő-testület a költségvetés tételeit, melyek csökkenthetőek.)
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Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Akkor elhívjuk a vállalkozót, vagy döntsünk most?
Fodor Géza polgármester:
A szelepek költségét levonjuk?
Berecz Lászlóné képviselő:
Adjon egy másik költségvetést.
Fodor Géza polgánrxester:
Szerdára készítsen egy Új költségvetést.
Az orvosi rendelőben a raktár az egyik lezárt WC-ben működött. Most máshogy kell ezt
megoldanunk. Kértem árajánlatot szekrény kialakítására, és szükségünk van két pelenkázóra is,
ezt kérte a védőnő, illetve felszerelünk még egy nyitott polcot is. Halmi István és Fischer Péter
adott árajánlatot. 144 800 Ft és 155. 510 Ft a két árajánlat. Mind a kettő áfa-mentes. Világos
színűre gondoltam. Melyiket fogadjuk cl?
Berecz Lászlóné képviselő:
A fehéret a legkönnyebb tisztán tartani.
Fodor Géza polgármester:
A fehértől nincs ridegebb szín.
Berecz Lászlóné képviselő:
A meglévő pelenkázó miért nem jó?
Fodor Géza polgármester:
Az kettes, nekünk pedig 2x1-esre van szükségünk. Erre van hely.
Berecz Lászlóné képviselő:
És a kettes nem fér el?
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Fodor Géza poldrrnester:
Befér, de nem lehet tőle közlekedni, túl nagy helyet foglal el.
Nádasdi János alpol~ánnester:
Fehéret javaslom.
Sziávik Flórián képviselő:
Az árkülönbözet csak ezen van?
Fodor Géza polúrmester:
Igen.
Szlávik Flórián képviselő:
A kettesböl nem tudunk egyest csinálni. Javaslom, az olcsóbbat fogadjuk el.
Berecz Lászlóné képviselő:
Miért kell a pelenkázáshoz szekrény?
Fodor Géza polgármester:
Nyitott polc lesz a pelenkázó alatt. Ajtó nem lesz rajta. A megnevezés pontatlan.
Nádasdi János alpolgármester:
Adjon egy másik árajánlatot, ajtó nélkül.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt tisztázni kell, mert nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk.
Sziávik Flórián képviselő:
Még jobban csökken emiatt a költség.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, Halmi István árajánlatát fogadjuk el azzal a kiegészítéssel, hogy nem pelenkázó
szekrényre, hanem pelenkázó asztalra vonatkozóan adjon árajánlatot.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
90/2017. (XII.4.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a demjéni orvosi rendelő várótermében
elhelyezendő pelenkázó asztal elkészítésével a
benyújtott árajánlatok elbírálása alapján Halmi
István demjéni vállalkozót bízza meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
—

-

III.

Napirend
a TDM-ből kilépésről tájékoztató

Fodor Géza polgármester:
Bódis ügyvéd Úr elküldte a levelet a TDM-ből kilépéssel kapcsolatban.
Szlávik Flórián képviselő:
Az idén ugye nem utaltunk pénzt?
Nádasdi János alpolgármester:
De igen és vissza is utalták.
Szlávik Flórián képviselő:
Ha felmondjuk a tagságot, mi alapján küldtük el a pénzt?
Fodor Géza polgármester:
Hamarabb lett utalva, mint ahogy felmondtuk a tagságot. Erről döntött a testület. A tagdíjj al
csökkentett összeget utalták vissza.
Nádasdi János alpolgármester:
Így van.
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Berecz Lászlóné képviselő:

Ők

számolnak mindenféle határidőt, de ők menet közben is pályáztak, ezt nem számolják
sehová?
Fodor Géza pol~ármester:
Ha kilépünk, nem tudják teljesíteni a feltételeket és ennek nekünk kell viselnünk a
következményeit. Elvileg tagok vagyunk, de amit átutalunk, azt kérjük vissza.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt le is kell Írni.
Fodor Géza pol~ármester:
Ezt le is írják, megállapodás lesz kettőnk között.
Szlávik Flórián képviselő:

Új

vezetője van a TDM-nek?

Fodor Géza pol~árrnester:
Novembertől igen. Mit tegyünk, visszavonjuk a felmondásunkat?
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Mivel nem lépett életbe a felmondás, visszavonhatjuk.
Fodor Géza polgánnester:
Félek attól, ha kilépünk, nekünk lesz káros következménye. Mit csináljunk?
Szlávik Flórián képviselő:
De mi már Demjéni Gyógyvölgy vagyunk.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
A TDM tagsággal ez nem függ össze.
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Fodor Géza polgármester:
Javaslom, vonjuk vissza a felmondást, és hozzunk létre kettőnk között egy megállapodást.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
Továbbra is tagja maradunk az Egyesületnek, visszavonjuk a felmondásunkat ás Demjén
Község Önkormányzata számára pontosan ugyanolyan összegű támogatást nyújtsanak,
mint amilyet mi tagdíjként befizettünk.
Berecz Lászlóné képviselő:
Díjmentes tagság nem lehetséges?
Fodor Géza polgánitester:
Nem.
Szlávik Flórián képviselő:
Nekünk milyen összegű a tagságunk?
Fodor Géza polgármester:
Az idegenforgalmi adóból számolják.
Berecz Lászlóné képviselő:
Nem értek egyet a beszámítás módszerével.
Kiss Sándor címzetes főjegyző:
A táblázatot a Kincstár adja ki, a költségvetési támogatás összegével csökkentve állapítják
meg a hozzájárulás mértékét.
Fodor Géza polgármester:
Javaslom, maradjunk továbbra is tagja a TDM Egyesületnek, a felmondásunkat vonjuk
vissza, és kérjük, hogy ugyanolyan összegű támogatást nyújtsanak Demjén Község
Önkormányzata számára, mint amilyen összegű tagdíjat mi befizetünk.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
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91/2017. (XII.43 önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a TDM Egyesületből történő kilépésről
szóló 46/201 7.(VI.28.) önkormányzati határozatát
visszavonja, és továbbra is tagja marad az
Egyesületnek.
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat számára olyan összegű
támogatást kér, mint amilyen összegű tagdíjat
Demjén Község Önkormányzata a TDM
Egyesület részére befizet.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azonnal

IV.

Napirend
Keimer Zsoltné 3395 Demjén, Akácfa utca 1/A. szám alatti lakos kérelme

Fodor Géza polgármester:
Ismerteti a kérelemben foglaltakat. A kisfiú iskolai élelmezésének a támogatását kérik a szülők,
mivel a kerecsendi iskolában, ahová jár, mindenki ingyen étkezik, őket a kerecsendi
önkormányzat támogatja.
Berecz Lászlóné képviselő:

Ő már az állami támogatásba nem fér bele?
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Nem, mivel ő nm jogosult a kedvezményes étkezésre jogszabály szerint. A Kerecsendi
Önkormányzat pedig csak a kerecsendi gyermekeket támogatja, Keimer Zsolt pedig demjéni
kisfiú.
Szlávik Flórián képviselő:
Mi hogy vagyunk a kerecsendiekkel az óvodában?
Fodor Géza pol~ármester:
Nincs kerecsendi gyerek az óvodában.
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Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt a támogatást más is kérhetné.
Sziávik Flórián képviselő:
A gyerekek mindenféle iskolákba járnak. A bérlettámogatással sem értettem egyet. Ezekre az
iskola állami támogatást kap. Erről nem mi tehetünk, nem tudtuk tovább üzemeltetni az iskolát.
Ez állami kötelesség, amit állami támogatásból kellene finanszírozni.
Kiss Sándor címzetes fője~vző:
Pontosításként elmondom, hogy az iskola normatív támogatását a tankerület kapja meg, az
étkeztetés utáni támogatást az önkormányzat. Jelen esetben a kerecsendi lakóhellyel rendelkező
gyerekek után kapják. Nem Rigg ilyen módon Össze a kettő.
Berecz Lászlóné képviselő:
Visszamenőleg kérik ezt az összeget?
Ezt semmiképpen nem vállalhatja fel a demjéni önkormányzat. Visszamenőleg ezt nem
kérhetik. És erről a szülőket kell értesíteni, hogy fizetni kell az ebédért. Akkor minden
gyereknek át kellene vállalni, mivel nagyon sokan fizetnek az iskolai étkezésért.
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Szeptemberben került az ügy a kerecsendi testület elé. Akkor úgy döntöttek, hogy egy hónapra
vállalják a költséget és végiggondolják, a következő ülésre, hogy át tudják-e vállalni az egész
tanítási évre az étkezés költségeit a jogszabály alapján kedvezményre nem jogosult gyermekek
után, de akkor nem merült fel, hogy mi lesz Keimer Zsoltikával, aki demjéni lakos. Általánosan
hoztak egy döntést, ami a kerecsendi gyerekekre vonatkozott.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ezt nem az önkormányzattól, hanem a szülőktől kell kérni. Nagyon sok gyerek kérhetné
ugyanezt.
Fodor Géza polgármester:
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal I tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:
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92/2017. (XII.4.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Keimer Zsoltné Demjén, Akácfa utca
l/A. szám alatti lakos kérelmét, melyben
gyermekének iskolai étkezési költségeinek
megtérítését kéri az önkormányzattól, elutasítja.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a
határozat kiadásáról gondoskodjon.
Felelős: Kiss Sándor címzetes főjegyző
Határidő: 207. december 31.
V.

Napirend
A demjéni kerékpárút nyomvonalában található villanyoszlopok áthelyezésének
ügye.

Fodor Géza polgármester:
A kerékpárút építésénél kiderült, hogy 5 villanyoszlopot át kell helyeztetni 1 m-en belül.
Megkerestem Sugár László tervezőt, és kértem árajánlatot. A tervezési díj 180 000 Ft ± áfa, az
eljárási, egyeztetési díj kb.: 100 000 Ft ± áfa. Mindenképpen meg kell terveztetnünk az
áthelyezést.
Szlávik Flórián képviselő:
A kerékpárúttal kapcsolatban szeretném, ha leülnénk a pályázatíróval, a tervezővel és a
kivitelezővel. Nem tudom elképzelni, hogy ennyire alulképzett a tervező, ha ezt nem látta,
amikor végigment a nyomvonalon.
Fodor Géza polgármester:
Ezt már jelezte, hogy át kell helyezni. Ma 4 óra körül jön a műszaki ellenőr, a tervező és a
kivitelező.
Gémes Ferenc képviselő:
Ezek a pótmunkák beleférnek a pályázatba?
Fodor Géza polgármester:
Ezek nem pótmunkák.
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Sziávik Flórián képviselő:
Ennek a tervezőnek ez volt az első munkája, hogy ennyire nem tudta, mit kell csinálnia?
Kiss Sándor címzetes fője~yző:
Ez mit változtatott volna a dolgon? Tudtuk, bogy áthelyezésre kerül sor, a pontos költségét nem
ismertük. Az engedélyeztetéskor elkészültek az engedélyes tervek, a tervező egyeztette az
Émásszal is. Az Émász hozzájárulását adta ahhoz, hogy ezen a nyomvonalon megépülhet a
kerékpárút. Jelezték, hogy menet közben, ha szükséges, meg kell terveztetni ennek az
áthelyezését. Amikor a tervezés és az engedélyeztetés történt a tervező is itt volt, sor került
helyszíni egyeztetésre is. Az Émász régióvezetője is jelen volt, de maga sem tudta megmondani
mi lesz az eljárás menete. Ebből a szempontból azt mondhatom nem a tervező hibázott. Amikor
a kerékpáros pályázati költségvetés készült pláne nem tudtuk, hogy ezeknek az oszlopoknak az
áthelyezése mennyibe fog kerülni.
Szlávik Flórián képviselő;
Jó, próbálom ezeket lenyelni, de csokorba szedem a problémákat. Én máshogy látom a
dolgokat. nem vagyok annyira alulinfonnált, hogy ne lássak a kulisszák mögé.
Fodor Géza polúrmester:
A helyszíni bejáráskor jelen volt az Émász területi képviselője is, akkor megfogalmazódott,
bogy nagy valószínűség szerint áthelyezésre kerülnek az oszlopok, ő azt javasolta kérjünk egy
gazdasági tájékoztatót. Sugár László a tervező sem tudott mit mondani. Az Émász válaszától
rngg a dolog. Ha engedélyezésre került volna a sor, egy év múlva lett volna belőle valami. A
temetőnél is fél évbe került. Kérdezem, mit csináljunk, megrendelhetjük a tervet?
Szlávik Flórián képviselő;
Az Egerszalók Demjén kerékpárút nagyon gyorsan megépült, semmilyen akadályba nem
ütközött. Az Émásznak egyszerűen vissza lehet vágni, ki fizet a reklámok után, ami a
villanyoszlopokra lett kihelyezve?
—

Fodor Géza polgármester:
A politikusoknak is kértem a segítségét, meg is keresték az Émászt de nem történt semmi.
Fodor Géza pol~ármester:
Javaslom, fogadjuk cl Sugár László tervező árajánlatát
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátja az előterjesztést.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:
93/2017. (X1I.4.) önkormányzati határozat
Demjén Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy határozott, hogy a Demjén
belterületén folyamatban lévő kerékpárút építése
során áthelyezésre kerülő villanyoszlopok
tervezési feladataival a Selectric Bt-t (3400
Mezőkövesd, László Károly utca 10. képviseli:
Sugár László) bízza meg, aki a tervezési
munkálatokon belül a tervezést 180 000 Ft ± áfa,
az eljárási, egyeztetési feladatokat kb. 100 000 Ft
± áfa összegben vállalja.
A Képviselő-testület megbízza Fodor Géza
polgármestert, hoigy a megbízást a tervezőnek
adja meg.
Felelős: Fodor Géza polgármester
Határidő: azoimal
Berecz Lászlóné képviselő:
Tájékoztatót kaptunk arról, hogy be van adva egy 130 milliós pályázat. Én nem tudok róla
semmit.
Fodor Géza pol~ánnester:
A most kiépülő kerékpárutat folytatjuk Kerecsend felé a fürdő vonaláig.
Szlávik Flórián képviselő:
Itt legalább 50 villanyoszlopot kell majd áthelyeztetnünk.
Berecz Lászlóné képviselő:
Ez nemcsak a mi érdekünk lesz. Erre, ha pályázatot írt valaki azt már kifizettük?
Fodor Géza pol~ármester:
Semmilyen megállapodásunk nincs, még semmi nem történt.
Berecz Lászlóné képviselő:
Mert a jelenlegi pályázattal is azt történt, hogy kifizették a pályázatírónak az 5 millió forintot,
úgy, hogy még meg sem nyertük a pályázatot.

Sziávik Flórián képviselő:
A pénzmozgáshoz képviselő-testületi döntés szükséges.
Berecz Lászlóné képviselő:
Kérdezem, hogy ki lett —e már a pályázatírásért a pénz fizetve?
Fodor Géza polgármester:
Nem, mivel még nincs megállapodásunk sem.
Mivel több észrevétel, hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt az önkormányzati ülésen,
és az ülést bezárja.
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