JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. május 15-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,
Dr.Zsirai Sándor
Meghívott vendégek: Kamrás Lajos, Egri u.
Pusztai Tibor, Tölgyfa u.
Csuhai Bertalanné, Tölgyfa u.
Endrődi Zsolt, Iskola u.
Fejes János, Iskola u.
Pócsi Gyula, Iskola u.
Lengyel Mária, Teréz u.
Mészáros Judit, Szérűskert
Nagy Gábor, Kisköz u.
Kárpáti János, Kisköz u.
Tóth Bertalan, Fő u.
Hajdú László, Fő u.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor

E.M.J.V. Jogi Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető Kiss Marianna
Barta Győző köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti
Dr. Barta Viktor urat és az első napirendi ponthoz meghívott vendégek közül a megjelenteket.
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.
Ismerteti a napirendeket:
1., „Szülőfalum…Te drága” című rendezvény megbeszélése.
Előterjesztő Barta Győző polgármester
2., Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő Barta Győző polgármester
Fodor Istvánné elmondja, úgy gondolja, hogy az első napirendi pontot mely a Szülőfalum…
te drága elnevezésű rendezvény megbeszélése ilyen formában nem lehet testület elé behozni,
mivel a testület még nem beszélte meg részletesen a rendezvény tervezetét. Ehhez az alapokat
már elő kellett volna terjeszteni. Véleménye szerint vannak olyan pontjai a rendezvény
megbeszélésének, melyeket nyílt ülésen nem szerencsés megtárgyalni.
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Javasolja, hogy a napirendet vegyék le.
Lőrincz József szintén szerencsésebbnek tartja, hogy ha a képviselő testület meghatározza a
célokat, kitűzi a sarokpontokat, mivel a testület gazdálkodik a pénzzel, a képviselők felelnek
úgy a sikeréért, úgy a kudarcáért. Meg kell keresni egy-egy feladat felelősét. Alapvetően
koordinálhatóbbá kell tenni ezt az egész dolgot.
Barta Győző szavazásra teszi fel a napirendre tett módosító javaslatot.
Módosító javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívóban
feltüntetett első napirendi pontot „Szülőfalum… Te drága” című rendezvény megbeszélését a
napirendről leveszi. A mai napon megtartott testületi ülésre az alábbi napirendet fogadja el.
1., Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő Barta Győző polgármester
(Nyílt ülés)
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel a módosítással elfogadja a napirendi pontok tárgyalását,
kézfelemeléssel jelezze.
S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a módosító javaslatot elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot.
18/2007. (V.15.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a képviselő-testület rendes ülésére szóló
meghívóban feltüntetett első napirendi pontot „Szülőfalum… Te drága” című
rendezvény megbeszélését a napirendről leveszi. A mai napon megtartott testületi ülésre
az alábbi napirendet fogadja el.
1., Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő Barta Győző polgármester
(Nyílt ülés)
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző kérdezi a képviselőket, hogy az első napirendi ponthoz, mely a szóbeli
előterjesztések, egyéb ügyek indítványok, van e hozzászólás, előterjesztés.
Fodor Istvánné elmondja, hogy korábbi testületi ülésen szó volt arról, hogy a külterületi
(zártkerti) önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok bérleti szerződését felülvizsgálják,
mivel ez is egy bevételi forrása az önkormányzatnak. Meg kell nézni, hogy vannak e lejárt
szerződések.
Barta Győző elmondja, hogy a kérésére Dr.Barta Viktor úr a szerződéstervezetet készíti.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen a tervezetet a képviselő-testület véleményezze,
illetve fogadja el. Aztán már a szerződéskötés, illetve a bérleti szerződések felülvizsgálata
már nem testületi, hanem hivatali hatáskör.
Mizsei Attila kérdezi, hogy a rendezési terv készítése milyen fázisban van, hogyan alakul?
Barta Győző elmondja, hogy az elmúlt pár hétben többször kereste a tervezőt telefonon, de
sajnos nem tudott beszélni vele.
Az elmúlt év végén megtartott lakossági fórumon azt az ígéretet tette, hogy a
településszerkezeti terv koncepcióját április 30-ig elkészíti, melyet véleményezni tudnak.
Mivel telefonon nem sikerült beszélni vele, levélben fogják megkérni, hogy az ígért
koncepciót számukra juttassa el és a határidőket tartsa be.
Mizsei Attila elmondja, hogy a Közkincs pályázaton megnyert rendezvény-felszereléseknek a
tárolását és karbantartását önkormányzatunk elvállalta. Kérdezi, hogy az erre vonatkozó
szerződés elkészült és aláírásra került-e?
Barta Győző elmondja, hogy a szerződés elkészült, (a képviselőknek átad egy-egy példányt),
melyet a hat önkormányzat megkapott. Van, aki már ezt alá is írta.
Mizsei Attila kérdése, hogy milyen módon vannak elkülönítve a szarvaskői saját hangosító
berendezések és a kistérségi hangosító eszközök. Hogyan történik az elszámolása,
tartalmazza-e ezt a szerződés?
Barta Győző elmondja, hogy a költségvetési számlánál megnyitásra került egy alszámla,
melyre a bérleti díjak és a használati díjak befolynak. Még olyan rendezvény nem volt, ahol
teljes egészében ezt igénybe vették volna. Most hétvégén lesz az első ilyen jellegű
rendezvény.
A rendezvény-felszerelés azon részénél, ahol a hangosító eszközök vannak, ott részletesen fel
van sorolva, hogy melyek azok az eszközök, melyek a kistérségi eszközök, és melyek a
Szarvaskő önkormányzatának a tulajdonában állók.
A hangosítást végző technikusoknak van egy olyan javaslatuk, hogy természetesen a
hangosításért járó bérleti díjat és karbantartási díjat, ugyanúgy a rendezvényekről, erre az
alszámlára befizetik, de ezeknek a többi rendezvényre való biztosításáért a helyi
rendezvényeket, az önkormányzat rendezvényeit - mint ahogy az elmúlt években is díjmentesen elvégzik. Ez a hat önkormányzat abban az esetben is, ha semmilyen külső bérlő
nem jelentkezik, ezt akkor is működtetni kell, legalább saját célra használjuk. A szerződés
tartalmazza, hogy mind a hat önkormányzat évente 20.000,- Ft összeget fizet be, hogy az
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állagát meg tudjuk őrizni az eszközöknek. A hat önkormányzatot egységesen az ő
rendezvényeik után ez a 20 e Ft bérleti díj terheli.
Jelenleg 14 rendezvény van már, melyeknek az időpontjai le vannak kötve.
Kérdezi, hogy van e még hozzászólás, észrevétel, szóbeli előterjesztés?
Lőrincz József elmondja, hogy a BEN-TÚR Bt-vel megkötött szerződés 2007. március 31-én
lejárt. Kérdése, hogy van e már új szerződés kötve a Bt-vel?
Barta Győző elmondja, hogy a sarokszámokat kell a Jogi Iroda részére megadni, és a
szerződés a héten elkészül.

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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