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DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

3395. Demjén, Kossuth tér 1. Tel.: (36) 550-302 

E-mail: onkormanyzat@demjen.hu 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. február 19. napján megtartott rendkívüli ülésén 

 

 

 

Határozat száma Határozat tárgya 

23/2019.(II.19.) A kerékpárút III. szakasza építési tervének bekérése és a Széchenyi 

úti járdafelújítás költségvetésének elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv 28- 30. számozott oldalt tartalmaz.  
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének, 2019. február 19. napján, a 

Demjéni Művelődési Házban megtartott rendkívüli ülésén. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Fodor Géza polgármester: 

Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat. 

A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes.  

Javasolom, hogy a mai ülésen, a meghívón szereplő napirendi pontot tárgyaljuk meg. 

Kérdezem, hogy egyet ért-e a Képviselő-testület a javasolt napirendi ponttal? 

Az elhangzott javaslattal, a Képviselő-testület tagjai egyhangúlag egyet értettek, és 5 igen 

szavazattal, az alábbiak szerint fogadták el a Képviselő-testületi ülés napirendjét: 

 

1. A kerékpárút III. szakaszával kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

 

1. napirendi pont 

A kerékpárút III. szakaszával kapcsolatos döntéshozatal 

Előadó: Fodor Géza polgármester 

 

Fodor Géza polgármester: 

A tegnapi napon küldött egy e-mailt a kerékpárút tervezője, hogy mikor készül el a betonjárda a 

Széchenyi út túloldalán? Addig nem adják be engedélyeztetésre a terveket, amíg a túloldalon meg 

nem csináljuk betonlapokból a járdát. 

Előre láthatóan a futballpályáig menne kerékpárút ennyi pénzből, tehát kb. 500 m-t kellene 

járdalapokból megcsinálni, hogy minél előbb be tudják adni a terveket. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Nagyon mellbeütött, hogy 130 m Ft-ból csak a futballpályáig megy a kerékpárút. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Nem látjuk ezt a tervet, szeretnénk látni ezt az előzetes tervet. Hogy megy, meddig ér el stb. 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Tényleg jó lenne látni ezt a tervet, lássuk, hogy megy a kerékpárút nyomvonala. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Képviselő társaim! Együtt voltunk kint a helyszínen, az alapján tervezték meg. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Ez így van, akkor is szeretnénk látni a nyomvonalat. Nem látok tisztán, mindkét oldalon kell járda 

vagy nem. 

Én addig nem döntök, amíg nem látom a tervet. 

 

Szlávik Flórián képviselő: 

Én is látni szeretném a tervet. Nem kötözködésképpen, de én be fogom bizonyítani, hogy a 136 m 

Ft-ból nem a futballpályáig lehet építeni a kerékpárutat. Nem minden oszlopot kell áthelyezni. 
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Fodor Géza polgármester: 

Ezek szerint addig nem hoz a járda építésben a Képviselő-testület döntést, míg a terveket nem 

látjátok, amíg át nem tudjátok tanulmányozni? 

 

Nádasdi János alpolgármester: 

Igen, mindenképp. 

 

Gémes Ferenc képviselő: 

Ezzel is egyet értek, de a másik oldalon a járdát is ki kell tűzetni. 

 

Berecz Lászlóné képviselő: 

Hát meg egyáltalán, egy költségvetést kell rá kérni, nem fogunk úgy neki esni. 

Ha mi elkezdjük önerőből a járda felújítást, akkor kizárt dolog, hogy erre pályázhatunk. 

Zárjuk rövidre, egy beárazott költségvetést szeretnék látni. 

 

Fodor Géza polgármester: 

Akkor javasolom, hogy aki azzal egyetért, hogy kérjem meg a tervezőket, hogy küldjék, át a 

kerékpárút tervét költségvetéssel, továbbá kérjek egy beárazott költségvetést, a tervezett 

Széchenyi úti járda felújítására, az kézfelnyújtással jelezze. 

 

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

 

23/2019.(II.19.) Képviselő-testületi határozat: 

Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megtárgyalta a kerékpárút III. szakaszának tervezett 

építését és úgy határozott, hogy a végleges 

döntéshozatalához szükséges, hogy a Képviselő- 

testület áttanulmányozhassa a terveket. 

Ezért utasítja a polgármestert, hogy a következő 

ülésre kérje be a tervezőktől a tervet, költségvetéssel, 

továbbá gondoskodjon a tervezett Széchenyi úti járda 

felújításával kapcsolatos költségvetés beszerzéséről. 

Felelős: Fodor Géza polgármester 

Határidő: Azonnal és következő Képviselő-testületi 

ülés. 

 

 

Ha nincs több kérdés vélemény, akkor az ülést bezárom, köszönöm a megjelenést. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 Fodor Géza      Kiss Sándor  

polgármester            címzetes főjegyző  

         


