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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-300 

E-mail: onkormanyzat@demjen.hu 
 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. május 22. napján megtartott, nyilvános, rendkívüli ülésén 

 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

43/2018.(V.22.) Közutak és járdák szakaszos felújítási tervének újra tárgyalása 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 69-72.számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének2018. május 22. napján, a 

Kerecsendi Közös Önkormányzati Hivatal Demjéni Kirendeltsége tanácskozó termében 

megtartott, nyilvános, rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat. Köszönöm, hogy befáradtatok. Megállapítom, 

hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Javasolom, hogy a mai ülésen, a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg: 

 

1. Közutak és járdák szakaszos felújítása Demjén községben 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

A Képviselő-testület az ülés napirendjére tett javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta. 

 

1. Napirendi pont:  

Közutak és járdák szakaszos felújítása Demjén községben 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Bemutatom Michnyóczki Nándor urat, aki a kerékpárút műszaki ellenőre, valamint akit 

megkértem, hogy a felújításra váró utak és járdák tervdokumentációját készítse el. 

Képviselő társaim azt kértétek az előző ülésen, hogy hívjuk el, hogy feltehessétek felé a 

kérdéseiteket. 

Ma átküldtem a kérésünknek megfelelően átdolgozott részletes költségvetéseket e-mailben. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A Széchenyi úti járdaépítéssel kapcsolatban szeretnék kérdezni, mert azt szeretnénk legelőször 

megcsináltatni. 

 

Michnyóczki Nándor tervező: 

Azt nem én állítottam össze, nem igazán tudok válaszolni erre. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Az lenne a kérdésem, hogy a műszaki tartalmát valahogyan lecsökkentve, hogyan lehetne 

árajánlatot kérni ezekre. Szerintem vannak olyan dolgok, amelyek elhagyhatók és ezáltal a 

költségek is csökkenthetők. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Beszéltem a Széchenyi úti járda tervezőjével, azt mondta, hogy ez a terv már engedélyeztetve van, 

de ha csökkentjük a műszaki tartalmat, nem kell újra engedélyeztetni, csak készre jelentéskor a 

változást kell bejelenteni. Tehát a tervet nem kell módosítani, csak a megvalósulási tervben 

feltüntetni a változásokat. 

Korábban kaptunk erre a járdaszakaszra egy 10 m Ft-os árajánlatot, az a kérdésem, hogyha nem 

1,5 hanem 1 m szélességben valósul meg, mennyi csökkenéssel számolhatunk? 

 

Michnyóczki Nándor tervező: 

Kb. 20-25 %-os költségcsökkenést eredményezhet ez.  
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Szlávik Flórián képviselő: 

Nem értem, hogy lehet, hogy a Táncsics úti járda 3,4 m Ft, a Széchenyi úti járdaszakasz pedig 9, 6 

m Ft? A Széchenyi úti járdaszakasz kb. a fele a Táncsics úti járdának. 

 

Michnyóczki Nándor tervező: 

Nem akarok beleavatkozni, de nem lehetne ún. indikatív árajánlatot kérni, megküldeni 2-3 cégnek 

az árazatlan költségvetést, hogyha pályáznának, akkor mennyi összegre tennének ajánlatot. 

Mielőtt egy újabb közbeszerzési eljárásra kerülne sor. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Meg lehet próbálni, de ezzel is csak az idő megy. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Így részekre bontva sokkal jobban látható, áttekinthető. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

A Széchenyi úti járdában nem látunk tisztán, hogy mi kerül abban 9, 6 m Ft-ba? 

 

Fodor Géza polgármester: 

El kell dönteni, hogy mit akarunk, egy rangsort fel kell állítanunk. 

Ha jól értem, akkor a Széchenyi úton csak a járdaszakasz építése maradjon, a tér nélkül és 1 m 

szélességben. 

Van-e még kérdés a tervezőhöz? 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nem akarom az időt húzni, de a kerékpárúttal kapcsolatban kérdezem, hogy az Ibolya 

vendégháznál a kerékpárúttal történik-e még valami? 

 

Michnyóczki Nándor tervező: 

A polgármester úrral és a Közlekedési Felügyelettel ott még egy helyszíni egyeztetést tartunk. Az 

még ott egy nem befejezett dolog. Szeretném tudni, hogy szakmai szempontból mit mond erre a 

Közlekedési Felügyelet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés a tervezőhöz, akkor köszönöm szépen a megjelenést. 

 

Michnyóczki Nándor tervező elhagyja az üléstermet. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Továbbra is az a javaslatom, hogy valamilyen rangsort állítson fel a Képviselő-testület. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a közbeszerzésben van lehetőség arra is, hogy részekre 

bontva kérjen ajánlatot az ajánlatkérő. A rangsorolást esetleg akkor is el lehet végezni, ha 

beérkeznek a részajánlatok, és csak akkor dönt a sorrendben a testület az árak ismeretében. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Jó ötletnek tartom, mert akkor most még nincs kényszerpályán a testület a rangsort illetően. 
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Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy olyan döntést hozzon, hogy egy újabb közbeszerzési 

eljárást indítsunk el, a tervezett beruházást bontsuk részekre és így kérjük be az ajánlatokat. A 

Széchenyi úti járdaszakasz tervezőjével felveszem a kapcsolatot, és az elhangzott csökkentett 

műszaki tartalomra kérek tőle egy árazatlan költségvetést. 

 

Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.  

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

43/2018.(V.22.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete újratárgyalta a „Közutak és járdák szakaszos 

felújítása Demjén községben” tárgyú terveket, és úgy 

határozott, hogy egy újabb közbeszerzési eljárás 

keretében, a tervezett beruházást utcánként részekre 

bontva kér árajánlatot, melyek ismeretében dönt majd 

a megvalósítás sorrendjéről. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

Széchenyi úti járdaszakasz tervezőjével egyeztetve, 

csökkentett műszaki tartalommal készíttessen egy 

újabb árazatlan költségvetést a járdaszakasz 

megépítésére. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

        

 

Mivel más kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a munkát és az 

ülést bezárta.  

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fodor Géza        Kiss Sándor  

polgármester      címzetes főjegyző 

            

           


