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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2018. november 23. napján a 

Demjéni Művelődési Háztanácskozó termében megtartott nyilvános, rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő-társaimat, a jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület határozatképes. Az ülés összehívására telefonon került sor, megbeszéltük, hogy 

a kerékpárút 3. szakasz tervezésével kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk meg, hogy a tervezőnek el 

tudjuk küldeni. 

Kérem, aki ezzel egyet ért, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

Az elhangzott napirendi javaslattal a Képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal 

egyetértett,azt elfogadta. 

 

 

1. Napirendi pont:  

A kerékpárút 3. szakaszának a tervezésével kapcsolatos kérdések tárgyalása 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

Úgy gondolom, hogy már jó pár kérdés megfogalmazódott az előző testületi ülésen. Az volt a 

tervező kérése, hogy írásban fogalmazzuk meg a kérdéseinket, ezért hívtam össze a mai testületi 

ülést. 

A tegnapi napon meghívtam a tervezőt és az SKC Consulting képviselőit is a lakossági fórumra. 

Várom a kérdéseiteket. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Összefoglalom, ami az elmúlt napokban történt. A képviselők többször egyeztettek a kerékpárút 

kivitelezéssel kapcsolatosan. Az egyeztetés eredményeit közöltem a polgármesterrel, aki tegnap 

tájékoztatott, hogy a tervező kéri, hogy fogalmazzuk meg a kérdéseinket. 

A fő kérdésünk az, hogy miért vonatkozik külön rendelet Demjén település északi és déli részére a 

kerékpárút tervezésére? 

Véleményünk szerint ez a kerékpárút Demjén belterületén kivitelezhető, mérőszalaggal lemértük, 

még a trafót sem kell áthelyezni. A tervező is azt mondta, hogy ott, ahol nagyon szűk, a 

szabványtól való eltérést lehet kérni. 

Mindig azt hangoztattuk mi is és a vezetőség is, hogy Demjénben folytatódik a kerékpárút építése. 

Mi ragaszkodunk az alap kiinduláshoz, ami a támogatási szerződésben is szerepel, hogy 1,7 km 

hosszan folytatódik a kerékpárút építése Demjén településen a bekötőút mellett. „ A fejlesztés 

műszaki és pénzügyi szempontból megvalósítható” 

Mi ehhez ragaszkodunk. Szeretnénk, ha ma a testület határozatba foglalná, hogy ettől eltérő tervet 

a Képviselő-testület nem tud elfogadni. Kérjük a kerékpárút építésének a folytatását. Olyan 

határozatot hozzunk, amiből kitűnik az, hogy a kerékpárút folytatása a Rákóczi út végétől az út 

mellett és nem felfestéssel, hanem építéssel valósuljon meg.  

Ez a kérdés, kérés a tervező felé, hogy a december 7.-i lakossági fórumon erről tájékoztassa a 

lakosságot. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ezzel mindenki egyet ért, de azért jöttünk most ide, hogy a kérdéseket megfogalmazzuk. 
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Egy kérdést tettél fel, a többi állásfoglalás volt. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Azt is mondtam, hogy amikor az előző ülésen itt volt a tervező, több kérdést tettem fel, de mindig 

csak kitérő válaszokat adott, ezért én nem vagyok hajlandó több kérdést feltenni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Úgy gondolom, hogy ha ezt a pályázatot és a támogatási szerződést jóval korábban látjuk, akkor 

sok felmerülő kérdésre már választ kaptunk volna. 

Részletesen átnéztem a pályázatot és a támogatási szerződést is, a szerződést nekünk be kell 

tartani, abban egyértelműen benne van, hogy a 24129 számú bekötőút mellett kell megvalósítani, 

és kerékpárutat kell megvalósítani. Sőt, az is benne van, hogy azért támogatják, hogy a 

kerékpárosok „autómentes forgalomban” tudjanak közlekedni. Ezért mi teljes joggal, a 

szerződésnek megfelelően elvárhatjuk, hogy a falun belül kerékpárút épüljön. Így különösebb 

kérdésünk a tervezőhöz már nincs, csak annyi, hogy meg tudja-e így tervezni vagy sem? 

Az is szerepel benne, hogy a Rákóczi úttól való építés az elsődleges cél, a Korona Borházig való 

megépülés pedig a másodlagos cél. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Ragaszkodom ahhoz, hogy most döntés szülessen. Választott képviselők vagyunk, fel vagyunk 

hatalmazva a döntésre, függetlenül attól, hogy a lakossági főrumon mi történik. Nekünk kell 

dönteni. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Nem akarok sokat hozzáfűzni. Én is átnéztem, egy helyen van benne, hogy milyen festékkel kell 

festeni, mindenütt az szerepel, hogy építeni kell, a felfestésnek szerintem sincs értelme. Nem is 

tudok mást támogatni. Így tervezze meg, ha nem tudja, keressünk olyat, aki így meg tudja 

tervezni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Még annyit, hogy ebben a 2005. évi forgalom szerepel. Azóta jelentősen megnövekedett, nagyon 

balesetveszélyes a falun belül is. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

A felfestésbe szerintem sem szabad belemenni. A tervező addig el se indítsa a terveket, amíg úgy 

nem csinálja, ahogy mi mondjuk. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Kérem jegyző urat, hogy segítsen megfogalmazni, egy olyan határozatot, ami az elmondottakon 

alapszik és törvényes. 

Nem kellett volna idáig eljutnunk, ha a tervező a szerződésnek megfelelően készíti el a terveket. 

Van ebben a pályázatban még 6, 8 m Ft tartalék is. Nem kellett volna minket elriasztani, hogy 

ebből a pénzből így nem lehet megvalósítani. 

Ne akarjuk mi ezt visszautasítani, épüljön kerékpárút, de úgy, ahogyan mi szeretnénk. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Semmi akadálya nincs annak, amiben a Képviselő-testület itt állást foglalt. Rögzíteni kell ebben a 

határozatban azt, hogy a Képviselő-testület úgy foglalt állást a kerékpárúttal kapcsolatosan, hogy a 

támogatási szerződésnek megfelelően, a belterületen is épített kerékpárút kerüljön kialakításra, 

csak ezt a megoldást támogatja, ettől eltérően nem hajlandó ebben a beruházásban 

megvalósítóként részt venni. 
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A Képviselő-testület megbízza a tervezőt azzal, hogy keressen olyan megoldásokat, amelyekkel az 

épített kerékpárút megvalósulhat. Szükség esetén kezdeményezni kell a támogatási szerződés 

módosítását a műszaki tartalomra vonatkozóan. 

 

Fodor Géza polgármester: 
Akkor javasolom a Képviselő-testületnek, hogy fogadjuk el a jegyző úr által megfogalmazott 

határozati javaslatot. 

Aki ezzel egyet ért, kérem, kézfelnyújtással jelezz. 

 

Az elhangzott javaslatra a Képviselő-testület5igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta: 

107/2018.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete megtárgyalta a kerékpárút 3. szakaszának 

tervezésével kapcsolatos kérdéseket. A Képviselő-

testület úgy foglalt állást, hogy a támogatási 

szerződésnek megfelelően, Demjén belterületén is 

épített kerékpárút kerüljön kialakításra, csak ezt a 

megoldást támogatja, ettől eltérően nem hajlandó 

ebben a beruházásban megvalósítóként részt venni. 

A Képviselő-testület megbízza a tervezőt azzal, 

hogy keressen olyan megoldásokat, amelyekkel az 

épített kerékpárút megvalósulhat.  

A Képviselő-testület egyet ért azzal, hogy szükség 

esetén kezdeményezni kell a támogatási szerződés 

módosítását a műszaki tartalomra vonatkozóan. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

 

Fodor Géza polgármester: 

Van-e értelme a tervezőt akkor meghívni a lakossági fórumra? 

 

Berecz Lászlóné képviselő 

Erre a határozatra mindenképpen reagáljon valamit és attól függően jöjjön el. 

 

Kiss Sándor címzetes főjegyző: 

Szeretném bejelenteni, hogy a december 7.-i fórumon nem tudok részt venni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, mindenkinek köszönöm a mai részvételt. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester            címzetes főjegyző  

         


