JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. január 09-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,
Dr.Zsirai Sándor
Tanácskozási joggal: Dr.Barta Viktor

E.M.J.V. Jogi Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető Kiss Marianna
Barta Győző köszönti a megjelent képviselő urakat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülést
megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták. Kéri, hogy
amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző polgármester ismerteti az első határozati javaslatot.
Barta Győző ismerteti az első napirendi pontot, mely Szarvaskő Község Képviselő
Testületének rendelet tervezete az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési
szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást
legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004.(IV.27.) sz. rendelet
módosítása.
A Városgondozás Eger Kft elkészítette a 2007. évre vonatkozó hulladékkezelési
díjkalkulációját Szarvaskő Önkormányzatának 5/2004.(IV.27.) sz. rendeletében foglaltak
szerint.
Szarvaskő Önkormányzata Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához csatlakozva
végezteti a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a Városgondozás Eger Kft-vel.
A lakossági kommunális hulladék gyűjtésére és szállításához 5 m3-es zárt konténert
használnak.
A hivatkozott önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletére készített javaslatot és a részletes
díjkalkulációt a képviselők kézhez kapták.
Kérem, hogy a mellékelt anyag alapján véleményezzék azt.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy a konténerek a Városgondozás tulajdonában vannak.
Néhány konténer állapota igen kifogásolható állapotban van. Javasolja, hogy a
Városgondozást keresse meg az önkormányzat és kérje a konténerek javítását, festését.
Elmondja, hogy sajnálatos tapasztalat, hogy a szemétgyűjtő konténerekbe a lakosság forró,
még izzó hamut is kiönt. Kéri a lakosságot, hogy erre figyeljenek oda és már csak a kihűlt
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fahamut, öntsék a konténerbe. Másik javaslata, hogy a fahamu a természetnek egy értékes
tápanyaga lehet ezért a természetbe történő kiöntése is lehetséges.
Barta Győző kérdezi, hogy van e még hozzászólás, észrevétel?
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozat javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának …../2007. (….) sz. rendelete tervezete az
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004.(IV.27.) sz. rendelet módosítása.
1.§.
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. számú melléklet
A szilárd hulladék elszállításának és elhelyezésének szolgáltatási díja.
MEGNEVEZÉS
5 m3 lakossági konténer egyszeri ürítési díja
ÁFA nélkül

5.936.- Ft/ürítés

2.§.
Jelen rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba.

Felelős: Dr. Estefán Géza
Jegyző
Határidő: értelem szerint
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
S ZAVAZ Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a rendeletmódosítást a képviselő testület 6 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.
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A képviselő testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
elfogadta az alábbi rendeletmódosítást.
Szarvaskő Község Önkormányzatának 1/2007. (01.09.)sz. rendelete tervezete az
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004.(IV.27.) sz. rendelet módosítása.
1.§.
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
2. számú melléklet
A szilárd hulladék elszállításának és elhelyezésének szolgáltatási díja.
MEGNEVEZÉS
5 m3 lakossági konténer egyszeri ürítési díja
ÁFA nélkül

5.936.- Ft/ürítés

2.§.
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Felelős: Dr. Estefán Géza
Jegyző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely a kistérségi szociális koncepciója.
I. A többcélú kistérségi társulások kistérségi kiegészítő támogatást kaphatnak, ha szociális
alapszolgáltatási feladataikat a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésről szóló CXXVII.
tv. 8. számú mellékletének 2.4.- pontjában szereplő feltételeknek megfelelően teljesítik.
„2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
A többcélú kistérségi társulás támogatást igényelhet a Szoctv. szerinti következő szociális
alapszolgáltatási feladatok közül legalább három biztosítása esetén, melyeket a
Kiegészítő szabályok 3.1. pontja szerinti feltételeknek megfelelően intézményfenntartóként,
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vagy szervező tevékenységével létrehozott, a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi
társulások útján, vagy a többcélú kistérségi társulás által a Szoctv. 120-122. §-a alapján
kötött szerződés útján lát el:
 családsegítés,
 házi segítségnyújtás,
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 közösségi ellátások,
 támogató szolgáltatás,
 nappali ellátás.”
Fontos tudni azt is, hogy a fenti feladatokra a támogatást kizárólag csak akkor kapja meg az
EKTcT ha a következő két feltételt is teljesíti :
a) az abban részt vevő önkormányzatok legalább három szociális alapszolgáltatási
feladat ellátásában részt vesznek, és
b) a Társulás által ellátott valamennyi alapszolgáltatási feladat esetében a részt vevő
önkormányzatok száma és lakosságszáma megfelel az 1.2. pont szerinti feltételeknek.
1.
támogatás igénylésének általános feltételei
1.1.1. E fejezet szerinti támogatásokat azok a többcélú kistérségi társulások igényelhetik,
amelyek:
1.1.1. legalább három közszolgáltatási feladatot ellátnak, melyek közül:
a) egy feladat a közoktatási intézményi és szakszolgálati,
b) második feladatként a szociális intézményi, szociális alapszolgáltatási,
gyermekvédelmi szakellátási, gyermekjóléti alapellátási, illetve egészségügyi
feladatok közül legalább egy feladat,
c) további egy feladat, amennyiben a többcélú kistérségi társulás a b) pont szerinti
feladatok közül csak egyet vállalt a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. CVII. törvény (a továbbiakban: Tkt. tv.) 2. §-ának (1)
bekezdés a)-q) pontjai szerinti feladatok közül választható,
1.1.2. esetében az 1.1.1. pont szerinti feladatok ellátásában:
a) a kistérséghez tartozó települések több mint fele részt vesz, feltéve, ha ezen
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának 60
%-át,
vagy
b) a kistérséghez tartozó települések több mint 60 %-a részt vesz, feltéve, ha ezen
települések együttes lakosságszáma meghaladja a kistérség lakosságszámának
felét,
1.1.2. az 1.1.2. pont szerinti feltételeket ugyanazon települési körre teljesítik az
1.1.1. pont szerinti három közszolgáltatási feladat tekintetében,
1.1.3. a közszolgáltatási feladatokat e fejezetben foglaltaknak megfelelően látják el,
1.1.4. ellátják a kistérségi fejlesztési tanács feladatait.
1.2. A többcélú kistérségi társulások abban az esetben vehetik igénybe a támogatásokat,
ha a 1.1.1.-1.1.5. pontok szerinti feltételeket 2007. január 31-éig teljesítik. Amennyiben
egy feladat ellátása 2007. január 31-ét követően kezdődik meg, vagy egy település 2007.
január 31-ét követően vesz részt a feladatok ellátásában, úgy a többcélú kistérségi társulás a
feladatellátás kezdetét követő hónap első napjától kezdődően időarányos támogatásra
jogosult. A többcélú kistérségi társulás 4 havi közoktatási célú támogatást igényelhet,
amennyiben legkésőbb 2007. szeptember 1-jétől a meglévő közoktatási célú intézményi
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társulás átszervezésére kerül sor, új közoktatási célú intézményi társulás vagy többcélú
kistérségi társulás által fenntartott intézmény kezdi meg működését.
A lakosságszámra, településszámra, valamint a szolgáltatások számára vonatkozó
feltételeket csak akkor tudja a többcélú társulás teljesíteni –ami támogatás feltétele- ha
Eger és még legalább hat település önkormányzata felvállalja a három szociális
alapszolgáltatási feladat kistérségi szinten történő ellátását.
Mindezek ismeretében az Egri Kistérség Többcélú Társulása a következő három szociális
alapszolgáltatási feladat ellátását vállalná fel kistérségi szinten:
 közösség ellátások
 nappali ellátás
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy döntésével támogassa a szociális alapszolgáltatási
feladatok, mint a közösségi ellátások, nappali ellátás, támogató szolgáltatás kistérségi szintű
feladatellátásának megoldását.
I. Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja hogy az Egri Kistérség
Többcélú Társulása a szociális alapszolgáltatási feladatok közül kistérségi szinten a következő
hármat lássa el:
1 közösségi ellátások,
2 nappali ellátás,
3 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A támogatás feltétele, hogy Eger MJV Önkormányzata vállaljon kötelezettséget a közösségi
ellátások, és a nappali ellátás továbbműködtetésére, arra az esetre, ha a feladat-ellátási
szerződések alapján a működés bármely okból megszűnne. A továbbműködtetés ez esetben
sem keletkeztethet többletterheket a kistérség többi településére nézve.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben
szükséges döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Barta Győző kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás
és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
1/2007. (I.09.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az Egri Kistérség
Többcélú Társulása a szociális alapszolgáltatási feladatok közül kistérségi szinten a következő
hármat lássa el:
4 közösségi ellátások,
5 nappali ellátás,
6 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
A támogatás feltétele, hogy Eger MJV Önkormányzata vállaljon kötelezettséget a közösségi
ellátások, és a nappali ellátás továbbműködtetésére, arra az esetre, ha a feladat-ellátási
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szerződések alapján a működés bármely okból megszűnne. A továbbműködtetés ez esetben
sem keletkeztethet többletterheket a kistérség többi településére nézve.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben
szükséges döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző ismerteti a következő előterjesztést.
A Biosziget Rehabilitációs Lakóotthon (Eger, Verőszala u. 63.) 2001-ben alakult, 12
férőhellyel rendelkezik. Jelenleg 11 fő gondozása folyik. Az otthon célja az enyhe és
közepesen súlyos értelmi fogyatékosok rehabilitációja, a náluk elérhető normális életvitel
kialakítása, önálló életre alkalmassá tétele. A lakók öt plusz további három évig
tartózkodhatnak
az
intézmény
ellátásában.
Kistérségi
szintre
helyezés
lépései:
1.) Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának határozni kell arról, hogy a szociális
intézményi feladatot milyen formában látja el, ez bekerül a Társulási megállapodásba
(társulás
által
ellátott
intézmény)
Intézmény
neve:
Biosziget
Rehabilitációs
Lakóotthon
2.) Szolgáltatás-ellátási szerződést kell kötni az Alapítvány és az Egri Kistérség Többcélú
Társulás
között.
3.) Az Alapítvány és a Társulás között létrejön egy megállapodás, amely alapján a alapítvány
kéri a Közigazgatási Hivatalt, hogy fenntartóként az Egri Kistérség Többcélú Társulását
jelölje meg, állapítsa meg a jogutódlás tényét, a működési engedélyt is az EKTcT részére adja
ki.
4.) Intézmény vezetőjét az Egri Kistérség Többcélú Társulása Irodavezetője nevezi ki, a
státusz közalkalmazottként tölthető be, illetményjuttatás besorolás szerint- az
intézményvezető
azonos
lenne
a
jelenlegi
intézményvezetővel.
5.) Az alkalmazottak is azonosak a jelenleg foglalkoztatottakkal. Az alkalmazottak az
Alapítványhoz tartoznak, de a vezető irányítása alatt. Az alkalmazottaknak rendelkezniük kell
a
törvényben
előírt
végzettségekkel,
szakképesítésekkel.
6.)

Az

EKTcT

alapadat

bejelentést,

adatfelvételi

lapot

nyújt

be

a

MÁK-ba.

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2006. 12. 20.-i Tanács ülése határozatának értelmében,
a szociális ügyek témájában a helyi képviselő testületeknek kell előbb döntést hozni. A
következő társulási ülésen (2007. január 30.-án), remélhetőleg már ezen testületi döntések
birtokában hozható döntés az előterjesztett szociális feladatokról
Biosziget Rehabilitációs Lakóotthon
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása vállalná, hogy szociális intézményi feladat ellátására
egy részben önálló-költségvetési szervet hozzon létre, amelyet saját intézményeként tartana
fenn. Az EKTcT a Biosziget Rehabilitációs Lakóotthon fenntartását a Biosziget
Rehabilitációs Alapítvány közreműködésével tervezi megoldani.
Az új ellátási terület felvételét indokolja, hogy Eger kéri a szociális intézményi feladatkörbe
tartozó fogyatékos személyek gondozóháza feladat kistérségi szinten történő ellátását és a
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tételes feladat átadásról januári közgyűlésén részletes határozatot hoz.
A feladat átvételével kapcsolatban kikötésként szerepel, hogy a kistérségnek
többletkötelezettsége a feladat-ellátása kapcsán nem keletkezik. Amennyiben a költségek
meghaladják a normatívával fedezhető hányadot , akkor azt vállalja.
Eger MJV arra is Garanciát ad, hogy amennyiben a tevékenység bármely okból megszűnik,
akkor vállalja, hogy a feladatot tovább működteti, és nem keletkeztethet többletterheket a
kistérségre.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy döntésével támogassa a fogyatékos személyek
gondozóháza intézményi feladat, nevesítve a Biosziget Rehabilitációs Lakóotthon kistérségi
szintű feladatellátásának megoldását.
II. Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy az EKTcT a
szociális feladatait a fogyatékos személyek gondozóháza, Biosziget Rehabilitációs
Lakóotthon fenntartásával bővítse. Eger MJV kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben az állami és a kiegészítő normatíva és egyéb bevételek nem nyújtanak a
kiadásokra elég fedezetet, úgy a bevételeket saját költségvetése terhére kiegészíti, támogatást
nyújtva a feladat ellátására. Eger MJV garanciát nyújt arra az esetre, ha ezt a tevékenységet
az EKTcT bármely okból nem tudja, vagy nem kívánja folytatni, akkor vállalja, hogy a
lakóotthont tovább működteti.
A Képviselő-testület támogatásának feltétele az, hogy a feladatellátás nem keletkeztethet
többletterheket a kistérségre nézve.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben
szükséges döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás
és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
2/2007. (I.09.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete támogatja, hogy az EKTcT a
szociális feladatait a fogyatékos személyek gondozóháza, Biosziget Rehabilitációs
Lakóotthon fenntartásával bővítse. Eger MJV kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben az állami és a kiegészítő normatíva és egyéb bevételek nem nyújtanak a
kiadásokra elég fedezetet, úgy a bevételeket saját költségvetése terhére kiegészíti, támogatást
nyújtva a feladat ellátására. Eger MJV garanciát nyújt arra az esetre, ha ezt a tevékenységet
az EKTcT bármely okból nem tudja, vagy nem kívánja folytatni, akkor vállalja, hogy a
lakóotthont tovább működteti.
A Képviselő-testület támogatásának feltétele az, hogy a feladatellátás nem keletkeztethet
többletterheket a kistérségre nézve.
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A Képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben
szükséges döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

polgármester

Barta Győző elmondja, hogy a következő előterjesztést Rabóczkiné Zelei Mária fogja
ismertetni. Átadja a szót.
Rabóczkiné Zelei Mária a Kéz a kézben gyermekekért 2005 Alapívány részéréről
ismerteti
az
előterjesztést.
III. Elmondja, hogy megkereste a kistérségi irodát azzal a kezdeményezéssel, hogy az
alapítvány kistréségi támogatással vállalkozna családi napközi létrehozására, működtetésére
az egri kistérséghez tartozó településeken. Az országban már működő intézmények
tapasztalatára építve elkészített a családi napközi működéséről egy tájékoztató anyagot és
megtervezte három variációban a napközi működtetésével kapcsolatos 2007 évi bevételeket és
kiadásokat.
A családi napközi a kisgyermekek napközbeni ellátásának formája, amelynek törvényi hátterét
az 1997.évi XXXI tv. A gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
biztosítja. 43.§ Családi napközi (1) „A gyermekek napközbeni ellátásának minősül
- a bölcsődei és óvodai ellátásban részesülő,
- az iskolai oktatásban részesülő gyermekek az iskolai nyitvatartási idején kívüli?
- valamint az iskolai napközit vagy tanulói ellátást igénybe nem vevő gyermekek családi
napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.”
Bölcsődét csak azoknak a településeknek kötelező működtetni, ahol a település lakosság
száma meghaladja a tízezret. Azokon a településeken- ahol nincs bölcsőde-elegendő családi
napközit működtetni. A családi napközi, mint szolgáltatás létrehozásának, működésének,
ellenőrzésének, szakmai munkájának jogszabályi háttere rendezett. A szolgáltatást igénybe
vevők köre 0-14 év, helyszíne lehet az ellátó lakásán vagy külön e célra kialakított
helyiségben. Alacsony bekerülési és működési költséggel a vállalkozói önállóság nyújtotta
előnyökkel, a civil szervezetek más forrás bevonási lehetőségével számolva elégít ki helyi
igényeket. Az ellátás családias környezete az igényeknek megfelelő nyitva tartás az ellátás
változatossága országosan is jó visszhangot váltott ki. A Többcélú Kistérségi Társulás által
ellátott gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolt önálló állami normatíva új lehetőségeket jelent
az önkormányzatoknak, hogy általában szűkös költségvetésüket nem terhelve tudjanak helyi
szinten ellátást bővíteni, lakossági igényeket kielégíteni, életminőséget javítani.
A családi napközi bevételeinek három forrása:
- állami normatíva
- kiegészítő normatíva, melyet az egri kistérség igényelhet
- a szülők által fizetett szolgáltatási díj, melynek összege havonta gyermekenként 25.000,-Ft.
Jelenleg a kistérségen belül hét településen igénylik a szülők a napközit.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása gyermekjóléti alapellátási feladat körébe tartozó
családi napközi kistérségi szintű ellátásával szeretné feladatait bővíteni.
E feladatot a Kéz a Kézben Gyermekekért 2005 Alapítvány közreműködésével tervezi
megoldani, miszerint az Alapítvány hozzon létre és működtessen családi napközit a Kistérségi
Társulás településein.
Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy döntésével támogassa a családi napközi kistérségi
szintű feladatellátását.
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III. Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat
gyermekjóléti alapellátási feladatkörébe tartozó családi napközi kistérségi szintű (az EKTcT
keretén belüli) létrehozását és működtetését. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a „Kéz
a Kézben Gyermekekért 2005 Alapítvány” hozzon létre, és működtessen családi
napközit a Kistérségi Társulás településein.
A megvalósításhoz a Társulás külön anyagi hozzájárulást nem biztosít.
A kiegészítő normatívából származó hozzájárulás mértékéről szóló döntést az Egri
Kistérség Többcélú Társulása a mindenkori költségvetés tárgyalásakor hozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben szükséges
döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Barta Győző kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás
és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.
3/2007. (I.09.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az önkormányzat
gyermekjóléti alapellátási feladatkörébe tartozó családi napközi kistérségi szintű (az EKTcT
keretén belüli) létrehozását és működtetését. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a „Kéz
a Kézben Gyermekekért 2005 Alapítvány” hozzon létre, és működtessen családi
napközit a Kistérségi Társulás településein.
A megvalósításhoz a Társulás külön anyagi hozzájárulást nem biztosít.
A kiegészítő normatívából származó hozzájárulás mértékéről szóló döntést az Egri
Kistérség Többcélú Társulása a mindenkori költségvetés tárgyalásakor hozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza Barta Győző polgármestert, hogy az ügyben szükséges
döntésekben képviselje az Önkormányzatot.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

polgármester

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község Képviselő
testületének 2007. évi munkarendje.
Határozati javaslat:
január 09.
kedd

18:00

testületi ülés

február 13.

kedd

18:00

testületi ülés

március 13.

kedd

18:00

testületi ülés

március 30.

péntek

18:00

falugyűlés

április.17.

kedd

18:00

testületi ülés
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május.15.

kedd

18:00

testületi ülés

június 12.

kedd

18:00

testületi ülés

július 10.

kedd

18:00

testületi ülés

szeptember 04.

kedd

18:00

testületi ülés

október 09.

kedd

18:00

testületi ülés

november 13.

kedd

18:00

testületi ülés

november 23.

péntek

18:00

közmeghallgatás

december 11.

kedd

18:00

testületi ülés

december 28.

kedd

18:00

testületi ülés évzáró

Barta Győző kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel.
Mizsi Attila javasolja, hogy több falufórumot tartson a testület, ahol a lakosság véleményét
meg lehetne hallgatni, kapcsolatot tartani.
Lőrincz József elmondja, hogy egy közmeghallgatást köteles tartani az önkormányzat.
Szintén javasolja, hogy több lakossági fórumra kerüljön sor, hogy a bejövő információknak
nagyobb teret biztosítsunk.
Dr.Zsirai Sándor, hogy tervezzünk be egyet a félév környékére június hónapban, egyelőre
konkrét időpont nélkül.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás
és ellenszavazat nélkül) a határozati javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi határozatot.

január 09.

4/2007. (I.09.) Képviselő-testületi határozat
kedd
18:00
testületi ülés

február 13.

kedd

18:00

testületi ülés

március 13.

kedd

18:00

testületi ülés

március 30.

péntek

18:00

falugyűlés

április.17.

kedd

18:00

testületi ülés

május.15.

kedd

18:00

testületi ülés

június 12.
kedd
június hónap végén

18:00

testületi ülés
falufórum
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július 10.

kedd

18:00

testületi ülés

szeptember 04.

kedd

18:00

testületi ülés

október 09.

kedd

18:00

testületi ülés

november 13.

kedd

18:00

testületi ülés

november 23.

péntek

18:00

közmeghallgatás

december 11.

kedd

18:00

testületi ülés

december 28.

kedd

18:00

testületi ülés évzáró
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

polgármester

Lőrincz József egy véleményt szeretne elmondani. Az elmúlt testületi ülésen elfogadott
költségvetési koncepcióban meghatároztunk egy feladatsort. Javasolja, hogy ezeknek, a
feladatoknak állítsunk fel egy prioritási sorrendet.
Barta Győző mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem volt, a testületi ülést
berekeszti.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

