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Jegyzőkönyvvezető Kiss Marianna
Barta Győző köszönti a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti a kedves
meghívott vendégeket, és nem utolsó sorban Dr. Barta Viktor urat.
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 ismerteti az első napirendi pontot, mely Szarvaskő Község Önkormányzatának
2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2006. ( II. 14.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása.
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 53.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselőtestületnek módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester
a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.

A rendeletmódosítás 1. számú melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. számú
melléklete a módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2006. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
A támogatásértékű működési bevételek, a normatív állami hozzájárulások, a közlekedési
támogatás, valamint az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék 1 eFt-os
képviselő testületi hatáskörű előirányzat módosítása a Magyar Államkincstár
adatszolgáltatásával való egyezőség miatti kerekítést taralmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosítást fogadja el.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 2006. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Szarvaskő Község Képviselő Testületének …/2007.(II. 13..) számú rendelete a 2006.évi
költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2006.(II.14.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§.
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 1/2006. (02. 14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az
alábbiakra módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét az alábbiak szerint 44.335 eFt-ra módosítja:
2006. június 30-i módosított előirányzat
Pótelőirányzat
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

44.437 eFt
76 eFt
-178 eFt
44.335 eFt
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Megnevezés

2006. évi
2006.
PótÁtvett
eredeti
szeptember előirányza pénzeszkö
előirányzat
30-i
t
z
előirányzat
célú
29.654
43.095
76

- a
működési
bevételt
- a
működési
célú
kiadásokat
ebből:
- a személyi juttatások
kiadásait
- a munkaadókat
terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat
- a speciális célú
támogatásokat
- a felhalmozási célú
bevételt
- a felhalmozási célú
kiadást
ebből:
a
beruházások
összegét
- a felhalmozási célra
átadott pénzeszközöket

76

Képviselő
testületi
hatáskör

-4

Polgármesteri és
jegyzői
hatáskör
-506

Kormányzat Módosításr
i hatáskör
a javasolt
előirányzat
-178

42.993

-500

37.498

25.254

38.432

4.435

3.688

1.249

994

8

26

14.650
3.611

18.665
4.016

68

1.320
90

500

1.342

4.900

6.005

4

506

322

6.837

4.400

4.955

-54

506

322

5.729

500

1.050

58

9

3.697
1.028

-416

19.569
4.174
1.342

1.108

módosítja. (A működési célú kiadások előirányzat módosításai a tartalék előirányzatokkal
szemben kerültek elszámolásra.)
Létszámkeret nem kerül megállapításra.”
2. §.
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források
szerint az alábbi összegekre módosítja:

Megnevezés

a
)
b
)
c)

Saját bevételek

Átengedett
központi
adók
Központi költségvetési
támogatás
d Támogatásértékű
) működési bevétel

2006.
2006.
PótÁtvett Képviselő Kormányz Módosítás
eredeti szeptemb előirány pénzeszk testületi
ati
ra
előirányz er 30-i
zat
öz
hatáskör hatáskör
javasolt
at
előirány
előirányz
zat
at
7.051
7.051
7.051
18.234

18.348

18.348

869

1.259

61

-1

3.500

5.890

15

1

-178

1.141
5.906
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(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok
szerint az alábbi összegekre módosítja:
Megnevezés

a
)
b
)
c)
d
)
e)
f)
g
)
h
)

Településüzemeltetés

2006.
2006.
PótKépvisel Polgár- Kormányz Módosítás
eredeti szeptemb előirány
ő
mesteri
ati
ra
előirányz er 30-i
zat
testületi és jegyzői hatáskör
javasolt
at
előirány
hatáskör hatáskör
előirányz
zat
at
8.050
8.290
798
-883
8.205

Idegenforgalmi,
kulturális rendezvények
Önkormányzati
igazgatással
összefüggő tevékenység
Önkormányzati
vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári
könyvek
vásárlása
Beruházások

Átadott pénzeszközök
és
támogatásértékű
kiadások
i) Tartalékok

1.800

3.631

10.275

11.174

150

150

470
50

918
50

4.400

4.955

-54

3.650

4.200

114

1.309

11.032

-1.440

548

14

3.645

462

12.184
150

76

34

1.028
50
506

322

5.729
4.314

-99

-500

8.993

3.§.
Ez a rendelet 2006. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2007. január 30.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2006. évi költségvetés
módosítását 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az
alábbi önkormányzati rendeletet.
Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2/2007.(II. 13.) számú rendelete a 2006.évi
költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2006.(II.14.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§.
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 1/2006. (02. 14.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az
alábbiakra módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét az alábbiak szerint 44.335 eFt-ra módosítja:
2006. június 30-i módosított előirányzat
Pótelőirányzat
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

Megnevezés

2006. évi
2006.
PótÁtvett
eredeti
szeptember előirányza pénzeszkö
előirányzat
30-i
t
z
előirányzat
célú
29.654
43.095
76

- a
működési
bevételt
- a
működési
célú
kiadásokat
ebből:
- a személyi juttatások
kiadásait
- a munkaadókat
terhelő járulékokat,
- a dologi kiadásokat
- a speciális célú
támogatásokat
- a felhalmozási célú
bevételt
- a felhalmozási célú
kiadást
ebből:

76

44.437 eFt
76 eFt
-178 eFt
44.335 eFt

Képviselő
testületi
hatáskör

25.254

38.432

-4

4.435

3.688

1.249

994

8

26

14.650
3.611

18.665
4.016

68

1.320
90

500

1.342

4.900

6.005

Polgármesteri és
jegyzői
hatáskör
-506

Kormányzat Módosításr
i hatáskör
a javasolt
előirányzat
-178

42.993

-500

37.498

9

3.697
1.028

-416

19.569
4.174
1.342

4

506

322

5

6.837

a
beruházások
összegét
- a felhalmozási célra
átadott pénzeszközöket

4.400

4.955

-54

500

1.050

58

506

322

5.729
1.108

módosítja. (A működési célú kiadások előirányzat módosításai a tartalék előirányzatokkal
szemben kerültek elszámolásra.)
Létszámkeret nem kerül megállapításra.”
2. §.
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források
szerint az alábbi összegekre módosítja:

Megnevezés

a
)
b
)
c)

Saját bevételek

Átengedett
központi
adók
Központi költségvetési
támogatás
d Támogatásértékű
) működési bevétel

2006.
2006.
PótÁtvett Képviselő Kormányz Módosítás
eredeti szeptemb előirány pénzeszk testületi
ati
ra
előirányz er 30-i
zat
öz
hatáskör hatáskör
javasolt
at
előirány
előirányz
zat
at
7.051
7.051
7.051
18.234

18.348

18.348

869

1.259

61

-1

3.500

5.890

15

1

-178

1.141
5.906

(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok
szerint az alábbi összegekre módosítja:
Megnevezés

a
)
b
)
c)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi,
kulturális rendezvények
Önkormányzati
igazgatással
összefüggő tevékenység

2006.
2006.
PótKépvisel Polgár- Kormányz Módosítás
eredeti szeptemb előirány
ő
mesteri
ati
ra
előirányz er 30-i
zat
testületi és jegyzői hatáskör
javasolt
at
előirány
hatáskör hatáskör
előirányz
zat
at
8.050
8.290
798
-883
8.205
1.800

3.631

10.275

11.174

548

14

3.645

462

12.184
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d
)
e)
f)

Önkormányzati
vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári
könyvek
vásárlása
g Beruházások
)
h Átadott pénzeszközök
) és
támogatásértékű
kiadások
i) Tartalékok

150

150

150

470
50

918
50

4.400

4.955

-54

3.650

4.200

114

1.309

11.032

-1.440

76

34

1.028
50
506

322

5.729
4.314

-99

-500

8.993

3.§.
Ez a rendelet 2006. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2007. január 30.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község Önkormányzat
……../2007.( II.13.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről.
I. Szarvaskő 2007. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
2007. évben is biztosítani kell az eddig megszokott szolgáltatásokat, és törekedni kell a hiányosságok
pótlására. Az önkormányzati feladatellátás mellett elő kívánjuk segíteni a települést érintő egyéb
szolgáltatások lakossági igény szerinti pozitív változásait. Folytatni kell a virágosítást, a kihelyezett
ládák mellett fel kell kutatni azokat a szabad közterületeket, amelyek virágos parkként a jövőben
funkcionálhatnak. A virágok gondozásában, utak, járdák, árkok tisztántartásában továbbra is számítunk
a lakosság eddigi aktív részvételére.
A 2007. év folyamán az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására
kell törekedni. Az éves rendszerességgel megtartott rendezvényekre biztosítottuk a költségvetési
forrásokat. 2007. évben kiemelt programként kerül megszervezésre a júliusi tarisznyás vásár és
vigadalom. A meglévő emléktárgyak, a települést bemutató könyv és egyéb kiadványok forgalmazása,
aktuálissá tétele fontos része kell legyen Szarvaskő megismertetésének, népszerűsítésének, a
különböző kiadványokban, könyvekben való megjelenés mellett. Egyre nagyobb szerepet kell kapnia
az elektronikus, internetes tájékoztatásnak. Új idegenforgalmi prospektus készítése 2007. évben
szükségszerű.
Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek elbírálásában, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújtottak az elmúlt évek gyakorlati számai, adatai, ezen a területen minimális mértékű emelés történt.
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A jövő fejlesztési feladatainak tervezését tovább kell folytatni. Az elkészült ivóvízbázisösszekapcsolás és a csatornahálózat, szennyvíztisztítómű tanulmánytervek zsűrizése után a kiviteli
tervek elkészítése a 2007. év feladata.
2007-ben meg kell vizsgálni a tájház végső elhelyezését szolgáló régi építésű ingatlan vásárlását.
A közel 50 éves Községháza épületének és környékének felújításához a tervezést el kell kezdeni, így
kialakulhat a majdani faluközpont. További – az elmúlt évekhez hasonló mértékű – fejlesztések
szükségesek az Állomáskerti Szabadidőparkban. A vagyontárgyak (kiemelten az Egri úti járda
folytatása a 25-ös út mellett a buszmegálló és a településtábla között legalább tervezés szintjén) –
állagmegóvása, karbantartása szintén fontos feladat.
A mezőgazdasági területek művelésére, az elgazosodott területek kitisztításának folytatására a
költségvetési fedezetet biztosítottuk. A külterület hasznosítására 2007. évben javaslatot kell készíteni,
valamint felül kell vizsgálni az önkormányzati tulajdonú földek, zártkertek bérletére vonatkozó
szerződéseket.
A kistérségi és a saját tulajdonú rendezvény-felszerelés rendeltetésszerű használatáról, esetleges
bővítéséről gondoskodni kell.
A helyi adóztatás területén folytatni kívánjuk az előző évek gyakorlatát, fokozottan figyelve a
kintlévőségekre.
II. Bevételek tervezése
1.

Szarvaskő önkormányzat működési bevételeiből 2.500 eFt a bérleti díjbevétel. A
vadásztársasággal kötött szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 165 eFtos bevétel várható. Könyvértékesítésből 200 eFt-os árbevételt terveztünk, mely a Szarvaskő
települést bemutató monográfia értékesítéséből várható. Az önkormányzat bankszámláján
lekötött pénzeszközből 700 eFt-os kamatbevételt terveztünk.

2.

Telekértékesítésből 2007. évben 500 eFt-os bevétel várható.

3.

Helyi adóbevételekből 2007. évben 4.035 eFt-ot terveztünk, amely a 2006. évre tervezett
bevételnél 810 eFt-tal magasabb. A helyi adóbevételek közül legnagyobb összegű 1.500 eFttal a helyi iparűzési adóbevétel.

4.

Támogatásértékű működési bevételként 4.000 eFt-ot terveztünk, mely a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként realizálódik 2007. évben.

5.

Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
Az SZJA helyben maradó része a 2006. évi 10 %-ról 2007-re 8%-ra csökkent, ugyanakkor
bővült a jövedelemkülönbség mérséklésére szánt forrás, valamint erősödött a normatívan
elosztott rész szerepe.
A központi költségvetési támogatások egy részét az átengedett személyi jövedelemadó
biztosítja, melyből összesen 11.438 eFt illeti meg Szarvaskő önkormányzatát. A települési
önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére Szarvaskő 6.369 eFt-ban
részesül 2007. évben.
Szarvaskő önkormányzata az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás jogcímen
500 eFt-os központi támogatásra jogosult.

III. Kiadások tervezése
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, az ehhez kapcsolódó létszám:
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A körjegyzőséggel kapcsolatos ügyintézést Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi, az
ezzel összefüggésben jelentkező személyi kiadások Eger Megyei Jogú Város költségvetésében
szerepelnek.
A 4 fős képviselőtestület részére havi 15 eFt/fő tiszteletdíj került megállapításra, az alpolgármester
havonta 25 eFt-os díjazásban részesül, míg a polgármester havi illetménye 160 eFt.
2. Településüzemeltetési feladatok:
2007. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, lehetőség
szerinti növelése. A közterület fenntartásra 2.200 eFt-ot, a közvilágítási kiadásokra pedig 1.300
eFt-ot terveztünk. A település virágosítását, parkosítását folytatni kívánjuk, a lakosság minél
szélesebb körű bevonásával.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.000 eFt-ot terveztünk, melyből megvalósulhatnak
a korábbi években megrendezett hagyományteremtő rendezvények.
3. Felhalmozási kiadások:
2007. évben tovább folytatjuk a településen lévő információs táblák kihelyezését, valamint
megteremtettük a fedezetét a szennyvízhálózat és tisztítómű, gázhálózat és ivóvízhálózat tervezésiengedélyezési költségeinek. A bérbeadott ingatlanokon 100 eFt-os beruházási kiadással
számolunk. A településszerkezeti terv elkészítésére 1.100 eFt, a Tölgyfa út építésé engedélyezésére
pedig 300 eFt áll rendelkezésre a költségvetési kiadások között.
4. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás alapján
2007. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 2.800
eFt-ot utal át a megyei jogú városnak. A település tagja az Egri Kistérség Többcélú Társulásnak,
valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban
felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2007. év kiadásai között terveztük. Az Eger Tarnavölgyi
Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat részére a település 2007. évben 75 eFt-os érdekeltségi
díjat fizet. A „Szarvaskőért Alapítványt” 2007. évben 800 eFt-tal kívánjuk támogatni, míg a
lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására 230 eFt-os pénzeszközátadást terveztünk. A
Szarvaskői Római Katolikus Templom talajvíz mentestéséhez 500 eFt-tal járul hozzá az
önkormányzat.
5. Tartalékok:
Általános és céltartalékokat képeztünk, összességében 1.435 eFt-os összegben. Az év közben nem
tervezett, bevételként realizálódó többletforrás egy részét tartalékba kell helyezni az előre nem
látható feladatok finanszírozására.
Összegezve: a költségvetési tervezés során meg kellett valósítani a működési és felhalmozási
költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél pontosabb megtervezését, illetve
az év közbeni feladatok végrehajtására a bevételi oldalon forrást kellett biztosítani.
Szarvaskő, 2006. február 2.
Barta Győző
Polgármester

9

Szarvaskő Községi Önkormányzat …/2007. (……..) sz. rendelete az önkormányzat 2007.
évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. §-a, az államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 32.233 eFt-ban
ezen belül:
-

-

a működési célú bevételt
a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
a felhalmozási célú bevételt
a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat,
támogatásokat

31.733 eFt-ban
27.633 eFt-ban
3.400 eFt-ban
1.156 eFt-ban
17.800 eFt-ban
3.842 eFt-ban
500 eFt-ban
4.600 eFt-ban
3.300 eFt-ban
1.300 eFt-ban

állapítja meg.
Létszámkeret nem kerül megállapításra.

2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)

Saját bevételek

b)

Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

c)
d)

8.880 eFt
19.087 eFt
266 eFt
4.000 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az
1. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás

8.100 eFt
2.000 eFt
12.000 eFt
150 eFt
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e)
f)
g)
h)
i)

Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

50 eFt
675 eFt
3.300 eFt
4.523 eFt
1.435 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban
a 3. sz. mellékelt tartalmazza.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2007-2009. évekre vonatkozó várható
előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2007. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200
eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 1.235 eFt
a 9. címszám 2-4. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2007. évi költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási
bevételektől és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
a) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett
feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata
követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések
is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős
határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben
megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó
kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási
döntésen alapuló kötelezettségeket.

11

(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső
határa a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj,
kezességvállalások)) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a
megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások

beszedéséből származó bevétel.

6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel
megváltoztathatja.
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített
állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a
képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
ennek megfelelő módosításáról. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
c) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság elé kell terjeszteni.

7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
b) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
c) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy
jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

8. §.
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(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
Szarvaskő, 2007. február 1.
Barta Győző sk.
polgármester
Kéri, hogy véleményezzék az előterjesztést.

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Tájékoztatásul ismerteti, hogy ez a költségvetés tervezet már úgy készült, hogy a koncepciótól
kezdve minden képviselő hozzájárult.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet a gördülő tervet szeretné bemutatni. A gördülő tervben, ami
melléklete a költségvetési rendeletnek, mely kötelező előírás az államháztartási törvény
alapján három évre előre tervet készíteni Itt a bevételeknél és a kiadásoknál is figyelembe
vették a Pénzügyminisztériumnak a tájékoztató adatait. Elsősorban azt, hogy milyen inflációs
rátával számolnak a 2008 és 2009-es években, illetve, hogy a közösségi fogyasztásnál milyen
számokkal terveznek. A közösségi fogyasztásnál a 2008-as év csökkenti a közösségi
fogyasztási tételeket. Emiatt úgy számoltunk a támogatásokkal, hogy mi is figyelembe vettük
ezt a csökkenést, illetve ezt vettük bázisul a 2009-es évi adatoknál. A másik dolog, hogy
látszik, hogy valamelyest csökken a 2008-as és a 2009-es költségvetési főösszeg a mostani
költségvetési főösszeghez képest, viszont a támogatásértékű működési bevételekhez, ami 4
millió forint az MGH-tól átvett pénzeszköz, 2008-2009. évekre nem került adat. Amennyiben
úgy gondolják, hogy ez biztos bevétel a 2008-2009-re, akkor a gördülő tervben lehet
módosítást eszközölni. Az egyensúly akkor lenne biztosított, ha ezeket a pénzeket
beállítanánk, mert abban az esetben a bevételek és a kiadások sokkal jobban szinkronban
lennének a gördülőterv vonatkozásában.
Barta Győző elmondja, hogy a 2008-as évre 4.400 eFt-ot, a 2009-es évre 5.000 eFt-ot javasol
a gördülő tervben betervezni.
Barta Győző mivel több hozzászólás nem volt, ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta
Szarvaskő Község Önkormányzatának 2007.évi költségvetési rendeletét.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2007.évi költségvetését
6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
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A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megalkotta az
alábbi önkormányzati rendeletet.

Szarvaskő Községi Önkormányzat 3/2007.(II.13.) sz. rendelete az önkormányzat
2007.évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. §-a, az államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján,
figyelemmel a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII.
törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 32.233 eFt-ban
ezen belül:
-

-

a működési célú bevételt
a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
a felhalmozási célú bevételt
a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- az egyéb felhalmozási célú kiadásokat,
támogatásokat

31.733 eFt-ban
27.633 eFt-ban
3.400 eFt-ban
1.156 eFt-ban
17.800 eFt-ban
3.842 eFt-ban
500 eFt-ban
4.600 eFt-ban
3.300 eFt-ban
1.300 eFt-ban

állapítja meg.
Létszámkeret nem kerül megállapításra.

2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)

Saját bevételek

b)

Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

c)
d)

8.880 eFt
19.087 eFt
266 eFt
4.000 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az
1. sz. melléklet tartalmazza.
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(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

8.100 eFt
2.000 eFt
12.000 eFt
150 eFt
50 eFt
675 eFt
3.300 eFt
4.523 eFt
1.435 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti
megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban
a 3. sz. mellékelt tartalmazza.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2007-2009. évekre vonatkozó várható
előirányzatait a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2007. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.

3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200
eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 1.235 eFt
a 9. címszám 2-4. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2007. évi költségvetésben előírt bevételek
beszedésére és a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási
bevételektől és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
d) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett
feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
e) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata
követelményeinek érvényesítésével,
f) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási
előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések
is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős
határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben
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megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó
kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás
időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés
veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási
döntésen alapuló kötelezettségeket.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső
határa a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj,
kezességvállalások)) adott évre eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a
megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások

beszedéséből származó bevétel.

6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel
megváltoztathatja.
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó
előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített
állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a
képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési
szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön
jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének
ennek megfelelő módosításáról. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési szerv számára a
költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban
meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
d) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
e) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
f) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és
Gazdálkodási Bizottság elé kell terjeszteni.

7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
d) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
e) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
f) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
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(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy
jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.

8. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
Szarvaskő, 2007. február 1.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely Szarvaskő, mint turisztikai célpont.
Felkéri az alpolgármester urat, hogy ismertesse az előterjesztést.

Szarvaskő, mint turisztikai célpont
Magyarországon a Szonda Ipsos végzett felmérést a magyar lakosság 14 év feletti
korosztályai körében. Az eredmények azt mutatták, hogy a teljes népesség 30%-a
rendszeresen kirándul, 73-78 %-k számára a kirándulás, a természetjárás a legnépszerűbb
utazási és időtöltési tevékenység. A legkedveltebb célpontok közé a nemzeti parkok és egyéb
természetvédelmi területek tartoznak. A hazai kutatás bizonyítja, hogy jelentős az igény az
ökoturizmus alapjául szolgáló természetjárásra és a természetvédelmi területek felkeresésére.
Megfigyelhető, hogy bizonyos településnevek hallatán valamilyen „kép ugrik be” a
szemlélőnek, ahol „megfogható” az ökoturizmus. Hazai attrakciók, vagyis azon vonzerők,
amelyért az ökoturista elindul: víz (vízesés), időjárás jelenség (délibáb), hegy (Somló),
természeti látványosság (naplemente), földtani alakzat (szikla, barlang), védett természeti
terület (nemzeti park), világörökség (kulturális), szent hely (szentkút), élő skanzen (Hollókő),
népszokás, autentikus folklór program (húsvétolás), növénytermesztés és állattartás (extenzív
és háztáji formák), tájjellegű ételek és italok (dödölle és mézes pálinka) stb.
Ha jól számoltam a 17 fő vonzerőből 14 Szarvaskőben is megtalálható. =ÖKO?
- vonzerő leltár:
- szubalpin klíma
- vonzó településkép
- várhegy
- kilátótorony
- templom, éjszakai megvilágítással/terv/
- tájház
- Teréz- forrás
- túraútvonalak
- BNP
- minőségi turisztikai szolgáltatók...........
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A települések és térségek egyre inkább nyitottá válnak. Napjainkban kezdik felismerni
annak szükségességét, hogy kitűnjenek környezetükből. A térségükért, településükért
mindent megtenni akarók a helyzetelemzés, a stratégiakészítés, a jövőképformálás
módszereivel, eszközeivel ismerkednek és dolgoznak. Figyelik és felismerik környezetük
ösztönös vagy tudatosan irányított mozgásait, változásait. A településmarketing egy új
látásmód ebben a komplex rendszerben.
A 2007-2013 közötti költségvetési időszakban hazánk 140-160 milliárd forintnyi,
turisztikai célokra fordítható összegre számít az Uniós forrásokból, vagyis nagyságrendileg is
nőnek a rendelkezésre álló keretek. Amennyiben Brüsszel jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési
Terv II-t, és a hozzá kapcsolódó operatív programokat, úgy a turizmus-szektor és azon belül
az ökoturisztikai ágazat jelentős támogatásokhoz juthat. Érdemes felkészülni, és időben
megfelelő szinten kidolgozni a projektötleteket.
Hogyan kezdhető el az ilyen munka? Legalább azt a kérdést fel kell tennünk, hogy mi
történik akkor, ha minden úgy megy, mint eddig?
Úgy gondolom, mindannyian érdekeltek vagyunk a változásban!
Ki kell alakítani azt a „magot”, akik képesek és akarnak együtt gondolkodni a település
jövője érdekében!
A változások iránt időnként célszerű igényt gerjeszteni, hogy a később kidolgozandó
program a lehető legszélesebb bázison nyugodjon. Ha egy térség szereplői nem akarnak
változást, vajmi keveset lehet tenni. Nyilvánvaló, hogy az ilyen hozzáállás valószínűleg az
elszürküléshez vezetne. A piacképességhez aktivitás kell! Sokszor az eddigi beállítódásokat is
meg kell változtatni, ami igen nehéz. Ezért is van (lenne) nagy súlya egy
„együttgondolkodási műhely” helyes kialakításának
Ennek a munkának a katalizátora kell legyen az Önkormányzat Képviselő Testülete.
Ahhoz, hogy Szarvaskő turisztikai célpont lehessen véleményem szerint az alábbi
kérdéseket kell feltenni és megválaszolni:
- Hol is tartunk? - Helyzetelemzés
- Hová is szeretnénk eljutni? – Célok, stratégia meghatározása
- Hogyan érhetjük el céljainkat? – Marketingstratégia
- Milyen marketing tevékenységekkel érhetők el a célok?
- Milyen marketing eszközökkel érhetők el a súlyponti célok?
- Hogyan, mikor és hol alkalmazhatók leghatékonyabban a marketing eszközök? –
Cselekvési program, akcióterv
Elmúltak már azok az idők, amikor a Vendégek „úgy is jöttek”. Ma már számtalan
program közül választhat egy időben az amúgyis kispénzű magyar Vendég bárhol az
országban és még inkább az egyre magasabb minőségi igényekkel előálló – egyébként is
csekély számú- külföldi turista.
Nagyrészt az idegenforgalmi bevételekből élő települések - így Szarvaskő is Önkormányzatának feladata tehát, hogy koncentrált településmarketinggel,
önkormányzatok és vállalkozások összefogásával - helyi, kistérségi, környező települési,
régiós szinten egyaránt - olyan professzionális terméket illetve termékeket hozzon létre,
melynek eredményeként kialakított imázs vonzó célpont lehet a környék turisztikai
kínálatában.
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Amennyiben sikerül „vendégmarasztaló” környezetet és piacképes vonzerőket
létrehoznunk, akkor a vendégforgalom növekedése és ezzel együtt a turisták nagyobb költése
érhető el.
Természetesen mindez magasabb szintű alap- és idegenforgalmi infrastruktúra
kialakítását és folyamatos fenntartását feltételezi.
Ez a környezet Szarvaskő település lakosságának életminőségét is kedvezően
befolyásolhatja.
Az ökoturizmus low-tech termék, vagyis alacsony szintű infrastruktúrát igényel,
ugyanis a benne résztvevők kevésbé követelődzők, sokszor kevesebb kényelemmel is beérik.
Az ökoturisztikai beruházások nemzetközi tapasztalatok szerint gyorsan megtérülnek.
Mivel az ökoturizmushoz általában nem szükséges nagy befektetés, így a helyi lakosok,
vállalkozók is könnyebben be tudnak kapcsolódni a fejlesztésekbe. Ez egyben társadalmi
hatás is, hiszen helyiek jutnak munkalehetőségekhez, megrendelésekhez. Elősegítheti a
munkahelyteremtést, az emberek ismereteinek növekedését, növelheti szűkebb környezetünk
erőforrásainak megbecsülését és hatékonyabb kihasználását. Jövedelmet biztosít továbbá az
épített kulturális értékek védelméhez, karbantartásához és fejlesztéséhez, elősegíti a
tradíciók, szokások, hagyományok élővé tételét és fennmaradását, ezáltal növelve a
kulturális kínálatot és ez jó értelemben vett büszkeséget alakíthat ki Szarvaskő
lakosságában. Az ökoturisták növelik a helyiek önbecsülését. A lakosok, látva, hogy a
vendégek a helyi épületek, növények, állatok, gazdálkodás, kézművesség, hagyományok iránt
érdeklődnek, nagyobb figyelmet szentelnek ezeknek a kincseknek. Megnöveli településük
értékét is a szemükben, beleértve saját telküket, házukat, életüket, hagyományaikat. A
folyamat erősíti az identitásukat is, és ez szerepet játszhat abban, hogy ne vándoroljanak el a
településükről.
Az ökoturizmus fejlődése szélesíti a munkahely-kínálatot, hiszen olyan foglalkozások
is megjelennek (pl. túravezető, tolmács, animátor stb.), amelyek korábban nem voltak
jellemzőek a területre. A turizmus miatt nő a nyelvtudás és a hagyományokhoz kötődő
ismeretek jelentősége. Az ökoturisták közvetve újra feleleveníthetik a helyi kézművességet, és
jótékony hatást gyakorolhatnak a művészetekre is. Mivel az ökoturisták felkészülten érkeznek
a helyszínre, illetve alapos tudást akarnak szerezni a területről, továbbá az eredetiség
kiemelten fontos számukra, ezért nem kell tartani az ökoturizmus esetében a helyi kézműves
hagyományok, így például a forma és a színvilág eltorzulásától, a giccsgyártástól.
A turizmus tehát komplex módon járul hozzá a település életminőségének javulásához.
DE elfogadható kell, hogy legyen a turisták és a helyi lakosság számára is.
Napjainkban e követelményeknek az alábbi kategóriái léteznek:
- fizikai: az a turistaszám, amelyet a terület képes befogadni;
- ökológiai: a látogatók azon mennyisége, amely a környezet károsodásához még nem vezet;
- gazdasági: a turizmus fejlődésének az az állapota, ahol a gazdasági hátrányok még nem
haladják meg a pozitív következményeket;
- társadalmi: a látogatók azon száma, amely a helyi társadalmat nem károsítják;
- pszichológiai: a zsúfoltság okozta élmény hiánya a turisták részéről.
Szarvaskő- szlogen???????????( Szarvaskő az ökoturizmus központja??)
Szarvaskő AZ egészséges falu ??
Szarvaskő Ökofalu
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2007. a „zöld turizmus éve”, melynek legfőbb célja a hazai érdeklődés felkeltése és erősítése
a természeti értékek iránt. Ennek érdekében gyalogtúrázási lehetőségek, Nemzeti Parkok és
lovas turisztikai szolgáltatások népszerűsítése, természeti értékeink bemutatása kerül a
középpontba. A hazai piac legfontosabb ökoturisztikai termékei: gyalogtúra, kerékpártúra,
evezős túra, lovas túra, madarász túra, gyógynövény-gyűjtő túra, természetfotós túra, szekértúra, faluséta, és bizonyos feltételek esetén a falusi turizmus, az erdei iskolázás, a
borturizmus, a kulturális turizmus stb.
Szarvaskő fő vonzerőit is elsősorban ezek, az ez évben kiemelt szolgáltatások jelentik,
nevezetesen az ökoturizmus és a természethez kapcsolódó hobbik.
Egyéb attrakciók (templomlátogatás, tájház, borkóstolás stb.) csak másodlagos, de fontos
kiegészítői a fő vonzerőknek.
A természethez kapcsolódó turizmus igényelne egy nagy projektet, melynek célcsoportja
megegyezik a szegmensével, de a városlátogatók motivációjára is épít.
Ezzel az egri városlátogatókat is nagyobb sikerrel lehetne kicsábítani a természetbe- aktívés/ vagy élmény-témapark kialakítással.
Előrejelzések szerint a következő évtizedekben az alternatív turizmus fajtái, így az
ökoturizmus is látványosan teret hódítanak majd, emellett azonban a tömegturizmus is
meghatározó marad még.
A természetbarát és a hobbi turista célcsoporton belül elsősorban a kisgyermekes
családok, seniorok (ezüst korosztály) és fiatalok igényeinek való megfelelés szükséges.
+ Az ökoturisták
- tudatos választás (motiváció) alapján indulnak útnak;
- kis csoportokban jelennek meg és közlekednek a térségben, vagyis létszámuknál fogva
belesimulnak a helyi mindennapokba;
- számos közösségi szolgáltatást (vonat, busz, játszótér stb.) használnak, kiadásaikkal
hozzájárulnak életben tartásukhoz, fejlesztésükhöz;
- amennyiben lehetőségük nyílik rá, helyben előállított termékeket vásárolnak, fogyasztanak;
- törekednek arra, hogy a helyiek tulajdonában lévő szolgáltatásokat vegyék igénybe, így a
bevételek helyben maradnak;
- környezetkímélő szolgáltatásokat részesítenek előnyben, tehát olyan szálláshelyet
választanak, ahol a szennyvízkezelést megoldották, a napenergiát hasznosítják stb.
- felelősséget éreznek a turisztikai látnivalók megőrzéséért, és ennek érdekében helyi
értékőrző akciókat támogatnak adománnyal, vagy önkéntes munkával;
- a helyi szokásokat tiszteletben tartják, és érdeklődésükkel segítik megőrizni, illetve
feleleveníteni a hagyományokat, ezáltal erősítik a lakosok identitását;
- meg akarják ismerni a helyi nevezetességeket, hagyományokat, bele akarnak látni a lakosok
életmódjába; alapvetően nem a felületes, hanem az alapos ismeretszerzés jellemzi őket,
nyitottak az újra, a másra;
- az átlagos turistákhoz képest hosszabb ideig tartózkodnak a célterületen, ebből következik,
hogy mélyebb kapcsolatot alakítanak ki a helyiekkel, sokszor bekapcsolódnak a helyi
munkákba;
- az egészséges életmód hívei, amely nem csak a bioélelmiszerek fogyasztásában mutatkozik
meg, hanem a testmozgásban, a nyugalomra való törekvésben is.
Stratégiai célok:

- „ráírni magunkat Magyarország és Európa térképére”
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- országos vonzerővé válás, amely az ország távoli pontjairól is
vendégéjszakákat generál.
- Tranzitjelleg megszüntetése
Az ökoturisták átlagosan 30%-kal hosszabb ideig tartózkodnak a célterületen, több
szolgáltatást vesznek igénybe, fajlagosan több bevételt jelentenek azokkal összehasonlítva,
akik csak egy-két napra utaznak el a területre, vagy csak átutaznak rajta.
ÖKO, AKTÍV, HOBBI = TERMÉSZETI VONZERŐN ALAPULÓ ÉLMÉNY.
Kirándulás, túrázás, kerékpározás, lovaglás, vadászat, horgászat, erdei iskola, ökotábor,
extrém sportok, alkotótáborok, népi hagyományok bemutatóhelyei, falusi üdülés,
sportversenyek, bemutatók.
Álljon itt konkrét példa az ökotúrára. Nyolc főből álló baráti társaságunk vonatra száll,
bringáinkat magunkkal visszük. A végállomáson nyeregbe pattanunk, és kisforgalmú közúton,
szinte érintetlen táj közepette, 30 km-t tekerünk. útközben megnézzük a természeti
látnivalókat, az egyik település kis boltjában hideg élelmet vásárolunk. Késő délután érkezünk
a túra célpontjára, ahol elfoglaljuk falusi turizmus szálláshelyünket. Ezt követően
vendéglátónk körbekísér a faluban (ez a szállás árában benne foglaltatik), megtekintjük a
település népi építészetének emlékeit, és adományunkkal segítjük a felújítási munkálatokat.
Este szállásadónk meleg vacsorával lát minket vendégül, helyi ételspecialitásokkal. Másnap
gyalogtúrát teszünk helyi túravezető segítségével a falu környéki erdőkben, majd dél körül
visszatérünk szálláshelyünkre. Ebéd után elbúcsúzunk vendéglátónktól, visszatekerünk a
vasútállomásra. útközben egy, a háza előtt áruló néni gyümölcseivel frissítjük fel magunkat.
Hazaérve összegezhetjük a tapasztalatokat: rengeteg élményt kaptunk a túra során, gazdasági
hasznot hajtottunk a helyi lakosoknak, és elhanyagolható károk keletkeztek a környezetben,
illetve a közösségekben.
Kiemelt célcsoportok: - igényes középkorú és idősebb városiak a pihenési és
természetjárási motivációval.
- belföldi, alföldi és városi családok átlagosnál
magasabbjövedelemmel és természetszeretettel.
- Jobb módu „gyökérkeresők”, sport, lovas, vadászturizmus.
- Vállalati, baráti társaságok, egyesületek.
- Aktív sportot és extrémitást kedvelő fiatalok és fiatal felnőttek.
(18-45 év)
- Belföldi fiatalok ( 10-18 év) /osztálykirándulás, erdei iskola /

Stratégiai programok: - szervezett, intézményfejlesztés, együttműködés fejlesztés
- egri kistérség települései
- MTRT ÉRMI
- HMO Idegenforgalmi iroda
- Tourinform Eger
- BNP
- EKF
- az országban működő környezet- és természetvédelmi
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-

valamint idegenforgalmi szakképzéssel foglalkozó
felsőfokú intézményei
- Turista egyesületek ( Magyar Természetjárók Egyesülete,
Kárpát Egyesület)
- testvér települések felkutatása bel- és külföldön egyaránt
- környező lovas bázisok ( Eger, Szilvásvárad, Felsőtárkány)
marketing- és információs tevékenység fejlesztés
turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése
- új kreatív látványelemek
- arculatszépítés
- ökofalu / ökotérség program
– biotermék program
– erdei gyümölcsszedő és gyógynövénygyűjtő túrák
– geológiai gyűjtőutak
– „szarvasbőgő” utak
- minden évben valami újat
- tematikus fejlesztés
– kerékpárút
– kocogópálya kijelölése
-

-

Várhegyre vezető turistaút felújítása, szemetesek
elhelyezése
- komplex kínálati csomagok(térségi)
- garantált programok
- célcsoport specifikusság
humánerőforrás fejlesztése.

Jelenleg a turizmus EU-finanszírozását tekintve a legtöbb támogatás, főleg a kevésbe fejlett
régiókban, turizmus területén tevékenykedők számára a Strukturális Alapokból nyerhető el.
Ez hazai viszonylatban a Regionális Operatív Programot, a Humánerőforrás Operatív
Programot, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programot valamint a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Programot jelenti.
Nem hanyagolhatóak el a közösségi kezdeményezések sem, itt a határon átnyúló projektek,
illetve a vidékfejlesztést támogató Interreg- és Leader-programok jöhetnek elsősorban
számításba. Azonban más közösségi támogatások is nyerhetőek turisztikai célokra, így
mindenekelőtt kutatás, fejlesztés, környezetvédelem, a kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítása valamint kulturális örökségvédelem témakörében.
(Az Európai Unió honlapjáról letölthető az a kézikönyv, amely összefoglalja a turisztikai
projektekhez igénybe vehető összes pályázati lehetőséget. Címe: EU Support for Tourism
Enterprises and Tourist Destinations - An Internet Guide. Az oldal elérhetősége:
http://ec.europa.eu/enterprise/services/tourism/policy-areas/eu_schemes....)
Szarvaskő helye- szerepe kistérség idegenforgalmában:
- arculat, imázs építése
- településmarketing
- hazai célterületek: Budapest, Pest megye, Hajdú-Bihar megye,
- Bács-Kiskun megye, Szolnok megye, Csongrád megye, Szabolcs megye, Fejér megye
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- innovatív termékfejlesztés
- egész éves kínálat nyújtása
- hagyományteremtő programok ( hecsedli fesztivál)
-

célcsoport orientáció
komplex térségi kínálat összehangolása
magas minőségi színvonal
közbiztonság
árérzékenység
folyamatos médiajelenlét ( írott és elektronikus )- érdeklődés
felkeltése, módszerek, apropók.
az internet adta lehetőségek jobb kihasználása
folyamatosan karbantartott élő honlap, közvetlen link a
szolgáltatók honlapjára, látogatottság növelése, linkcserék!!!
megjelenés a térségi kiadványokban
új prospektus a település látnivalóival és a turisztikai szolgáltatók
bemutatkozásával
éves rendezvényterv elkészítése és kommunikálása minden év
januárjában
a hátrányokból előny kovácsolása ( könnyű elérhetőség,
Budapest közelsége….)
idegenforgalmi kiállításokon való megjelenés bel- és külföldön(
utazás…..)

Amikor népszerűvé vált a gorilla-turizmus az ugandai Budongo Erdei Rezervátumban, akkor
az egyik földtulajdonos a következőt nyilatkozta: "Soha nem gondoltuk, hogy ezek a
semmirevaló majmok pénzt is hozhatnak – ma már belőlük tartjuk fenn iskoláinkat."
Weboldal, mint a legolcsóbb média
Miért? Mivel az elért vendégkör létszáma nincs közvetlen összefüggésben a ráfordított
költséggel. A weblap készítés ára ugyanis akkor is változatlan, ha kétszer annyian látogatják ,
mint korábban. Míg egy hagyományos hirdetésnél ez dupla költséget jelent. A weblap sokkal
szélesebb palettán mutatja be a települést, mint a hagyományos marketing, a teljes image-ét,
múltját, jelenét tárolhatja, bemutathatja a terveit.
Mennyivel életszerűbb az a község, amelyik legifjabb gyermekeit éppúgy bemutatja a
világnak, mint jeles polgárait. Helyet kaphat és megmutathatja magát minden helyi
vállalkozás és civil szervezetek is. Tárolhatók a település jelentősebb eseményei és
létrehozható az önkormányzat archívuma is. A település hatékony médiamegjelenésének
feltétele a weblap folyamatos fenntartása, amely egy professzionális lapmanager megbízását
feltételezi.
Ezen előterjesztéssel célom az volt, hogy felvillantsak néhány olyan gondolatot, amelyekhez
kapcsolódva, azt tovább gondolva, gyakorlatban megvalósítható konkrét ötletekkel, illetve
hosszabb távú, jövőbe mutató víziókkal kiegészítve sikerül egy turistabarát szemléletet és
magatartást kialakítani annak érdekében, hogy Szarvaskő az eddigieknél is jelentősebb
turisztikai célponttá és a befektetők számára is vonzó tereppé váljon.
Mindezek által a település lakosságának életminősége is javulni fog.

23

Kérem a Tisztelt Képviselőtársakat, hogy az előterjesztést tanulmányozzák át, egészítsék ki,
javaslataikkal, véleményükkel és a Képviselő Testületi ülésre meghívott szakértőkkel együtt
alakítsuk ki Szarvaskő turizmus stratégiáját.
Dr. Zsirai Sándor
Alpolgármester
Dr. Zsirai Sándor felkéri Baczúr János urat a Bükki Nemzeti Park munkatársát, hogy
ismertesse az előadását.
Baczúr János ismerteti a Bükki Nemzeti Park Turizmusfejlesztési tervét, diavetítő
segítségével.
Dr. Zsirai Sándor megkéri Pető Róbert urat, hogy szóljon néhány szót a weboldalakról, és
adjon néhány tanácsot, hogy miként tudná Szarvaskő ezt használni a turizmus fejlesztésében.
Pető Róbert a Quick Stúdió vezetője elmondja egy weblap nem csak azért van, hogy a
település ezen bemutatkozik, hanem egy kicsit többet kell, hogy mondjon. Az Internet az
egyik legjobban fejlődő iparág.
A cégünk készítette Poroszló weboldalát is. A településnek is elsődleges volt a turizmus, mely
a hangulatában is megjelenik. Természetesen más jellegű információk is helyet kapnak az
oldalon. Szarvaskő esetében is fontosnak tartja a turizmus első helyre történő besorolását.
Cégünk működtet egy portált, mely Eger és környékét kívánja felölelni. Egyféle ötletet és
megoldást szeretnék itt bemutatni. Található ezen a portálon egy olyan térkép, ahol a városban
különböző pontokra kattintva egy panorámaképhez érkezünk. Ez azt jelenti, hogy amikor ezen
a ponton állunk fizikálisan, mint turista, körbe lehet nézni, hogy mit látunk.
A weboldal tartalmában úgy épül fel, a látogatót mindig tovább viszi. A link marketing egy
egyszerű eszköz, mellyel azt lehet elérni, hogy a keresőkön kívül, egyéb gyűjtő oldalakon is
jól megtalálható legyen az adott oldal.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kiss János elmondja, hogy a helyi képviselők ismerik a legjobban a környéket. Heves megye
egyik olyan települése Szarvaskő, ahol az idegenforgalomról beszélni kell.
Az egyik fő gondolkodási irány az, hogy Szarvaskő nagyon kicsi település és nagyon függ
másoktól. Például függ a Bükki Nemzeti Parktól. Kitűnik, hogy micsoda érdekellentét van a
túrizmus és a természetvédelem között.
Szarvaskő egyfajta kapuja a Bükki Nemzeti Parknak. Ezt az előnyt lehetne kihasználni. Mit
lehet itt a községben tenni? Mik azok a kicsi momentumok, ahol az erre utazó kiránduló
segítséget és támpontokat kap.
A másik függőség Eger. A turisták egy jelentős része Egerbe jön, és csillagtúra szerint
körbejárja a környéket. Kérdés, hogy ezek a turisták tudják-e, hogy ide is eljöhetnek. Egy
nagyon – nagy vonzereje a községnek a csend.
Kérdés, hogy Szarvaskő egyedül mire képes, és mire képes akkor ha másokhoz csatlakozva
oda teszi magát és kiveszi a részét a feladatokból.
Meg kell nézni, hogy a várba történő felközlekedés technikai infrastruktúrája biztonságos-e,
van e rendezettség, mi az amit az odalátogató látványban kap.
Lehet-e a tanösvényeket, ezeket a környéken fejleszteni. Kerékpározási lehetőséget meg
kellene vizsgálni. A főúton nem lehet kikerékpározni. Végig kellene gondolni a
kerékpárkölcsönzés lehetőségét.
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Vannak olyan szervezési jellegű fejlesztések, melyek túl sok pénzt nem igényelnek. Vannak
példák arra, hogy garantált program jellegű faluséták. Egy vezetővel, fix időpontban körbe
lehet sétálni a falut.
A rendezvényeket néhol túl dimenzionálják. Van olyan település, ahol egymást érik a
rendezvények. Egy-két rendezvény a községben bőven elegendő. Fontos, hogy az egri
eseményekkel legyen egy időbeni koordináció. Érdekes lenne megnézni, hogy a községből
elszármazott emberek, akik befolyásos pozícióban vannak, hogyan lehetne megnyerni őket
ezeknek az ügyeknek. Felmerült sok helyen például az adott település baráti társasága, mely
ezeket az embereket fogja össze és kifejezetten egy lobbi szervezet, mely az ő lehetőségüket
használja a település fejlődése érdekében.
Dr. Zsirai Sándor megkéri Szádeczky Kornéliát, hogy mondja el véleményét, tapasztalatait.
Szádeczky Kornélia elmondja, hogy a Tourinform kiadványaiban szerepel Szarvaskő is.
Az irodánkba nagyon sokan bejönnek személyesen. Ritka az amikor azt lehetne hallani, hogy
Szarvaskőbe szeretnének jönni. Viszont ha olyat kérdeztek, hogy Eger városán kívül hol van
még vár, vagy a legközelebb kemping, akkor már meg tudtuk említeni Szarvaskőt is.
Nincs könnyű helyzetben a település, azon a téren, hogy megállítsa az átutazó turistát.
Fontosak a tájékoztató, útbaigazító táblák.
A Vár egy fő húzóereje lehet a községnek. Általában akik egy hetes turnusban érkeznek
Egerbe, szombaton érkeznek. Vasárnap feltérképezik a házon belüli lehetőségeket, majd a
következő napokban felderítik a környező helyeket.
A geológiai tanösvény egy nagyon nagy érték, mert sok értékes dolgot mutat, beismertet meg.
Lehetne ennek egy vezetője, aki élőszóban mesél és kalauzolja a csoportokat.
Figyelmet lehet felhívni a település határában lévő mészégetőre, mely ritkaságszámba megy.
Fontos, hogy helyben sugározzuk az értékeinket, melyek miatt meg kellene állni a turistáknak.
Köszöni szépen a lehetőséget.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy az itt elhangzottakat tovább kell gondolni és a stratégiát
kialakítani.
Kiss János elmondja, hogy olvasott az Interneten és különböző kiadványokban a község
nevének eredetéről szóló történetet. A messziről jött embereket ez nagyon érdekli. Sok helyen
formáltak egy legendából idegenforgalmi látványosságot.
Dr. Zsirai Sándor megköszöni a vendégeknek az aktív részvételt, hasznos információit.
Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek,
indítványok.
Ismerteti, hogy amennyiben a kistérségi feladatok közé beemelnénk a mozgókönyvtári
szolgáltatást is, akkor a kistérség településenként 1.300 e Ft-ot igényelhet le. Minimum négy
település összefogása szükséges, mely alapján mozgókönyvtári normatív támogatás
igényelhető.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban kijelenti, hogy az
1997.évi CXL. Törvény 64.§. (1) pontja értelmében kötelező települési könyvtári ellátási
feladatát a következők szerint látja el:
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I.

A

településen

nyilvános

könyvtárat

intézményként

nem

tart

fenn.

II.

A települési könyvtári ellátást az 1997.évi CXL. Törvény 64.§. (2) rendelkezés
értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja.

III.

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárral szerződést köt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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.
9/2007. (II.13.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban kijelenti, hogy az
1997.évi CXL. Törvény 64.§. (1) pontja értelmében kötelező települési könyvtári ellátási
feladatát a következők szerint látja el:
IV.

A

településen

nyilvános

könyvtárat

intézményként

nem

tart

fenn.

V.

A települési könyvtári ellátást az 1997.évi CXL. Törvény 64.§. (2) rendelkezés
értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével biztosítja.

VI.

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtárral szerződést köt.
Felelős:
Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült a kistérség közoktatási rendszere. Az
elkészített előzetes koncepció alapján Szarvaskő, iskola nélküli, építmény nélküli,
tagtelepülésként csatlakozna a Balassi Általános Iskolához.
Ez azt jelenti, hogy marad a szabad iskolaválasztás, de amennyiben mindenhonnan elutasítják,
ebbe az iskolába kötelező felvenni.
Kiemelt szerepet kell szánni az iskolabusz hálózatának megszervezésének. Erről jelenleg nem
kell határozatot hoznia a testületnek.
Kérdezi a képviselőket, hogy van e valakinek szóbeli javaslata.
Lőrincz József javasolja, hogy a következő testületi ülés előtt a képviselők tárgyalják tovább
az előzőekben elhangzott idegenforgalommal kapcsolatos lehetőségeket, terveket, stratégiát.
Barta Győző elmondja, hogy úgy gondolja, ezt nem kell elkapkodni. Azért is nem, mert a
kistérségi ülésen elfogadásra került, hogy minden településnek el kellene készíteni a hosszabb
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távú gazdasági koncepcióját. Javasolja, hogy ennek a keretén belül készítse el a testület az
idegenforgalmi koncepcióját is.
Kéri a képviselőket, hogy mindenki készítse el a saját koncepcióját, melyet összevetve
elkészülhet az egységes koncepció.
Fodor Istvánné javasolja, hogy két hét múlva a testület üljön le és beszélje át ezeket a
lehetőségeket.
Kérdése, hogy a községnek van e pályázatfigyelője.
Barta Győző elmondja, hogy a kistérségen belül van pályázatfigyelő, mely minden kistérségi
települést értesít és tájékoztat a pályázati lehetőségekről.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy vannak olyan kérdések, melyekbe be kell vonni külsős
szakembereket.
Kell, hogy tudjuk az erőforrásainkat, tudjuk a lehetőségeinket, meg kell fogalmazni a
céljainkat. Ha mindezt középtávra szeretnénk megfogalmazni, akkor ehhez kellene ismerni a
régiós stratégiákat, meg kellene lenni a pályázati kiírásoknak, a jelenleginek és a várhatónak
az ismeretének. Fel kellene állítani egy olyan szempontrendszert, mely alapján ezt a
koncepciót el lehet készíteni. Véleményem szerint egy ilyen hosszú távú gazdasági
koncepciót nem lehet elkészíteni csak úgy, hogy álljunk neki mindenfajta célrendszer nélkül.

Kérdezi, hogy van e a képviselőknek további észrevételük, szóbeli előterjesztésük.
Barta Győző mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem volt, a testületi ülést
berekeszti.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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