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JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. június 19-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 asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti
Dr. Barta Viktor urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülés
határozatképes, azt 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 az Önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló 4/2007. (IV.17.) sz. rendeltének módosítása.
Szarvaskő Községi Önkormányzat .../2007. (……..) sz.
rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a
központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról

1.§.
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 4.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A Képviselő-testület a 2006. évi módosított pénzmaradvány összegét 6.901 eFt-ban
hagyja jóvá az alábbiak szerint:
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a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatás
Beruházási kiadások
Átadott
pénzeszközök
támogatásértékű kiadások
Tartalékok
Költségvetési befizetések

1.281 eFt
12 eFt
és

1 eFt
237 eFt
5.015 eFt
367 eFt

2.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2007. május 31.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2006. évi
zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról
szóló 4/2007. (IV. 17.) sz. rendelet módosítását.
Felelős: Barta Győző
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 megalkotta az alábbi
rendeletet:
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Szarvaskő Községi Önkormányzat 5./2007. (VI.19.) sz.
rendelete az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a
központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV. 17.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról
1.§.
Az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV. 17.) számú önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: rendelet) 4.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:
„(1) A Képviselő-testület a 2006. évi módosított pénzmaradvány összegét 6.901 eFt-ban
hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatás
Beruházási kiadások
Átadott
pénzeszközök
támogatásértékű kiadások
Tartalékok
Költségvetési befizetések

1.281 eFt
12 eFt
és

1 eFt
237 eFt
5.015 eFt
367 eFt

2.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2007. május 31.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Községi Önkormányzat
2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2007.(II.13.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása.
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 53.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
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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 2007. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosítást fogadja el.
Szarvaskő, 2007. június 12.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2007. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

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 megalkotta az alábbi
rendeletet: (Az elfogadott rendelet 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként
kerülnek csatolásra!)
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Szarvaskő Község Önkormányzatának 6/2007.(VI.19.) számú rendelete a 2007.évi
költségvetésről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2007.(II.13.)sz.
önkormányzati rendelet módosításáról.
1.§.
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2007. (II. 13.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az
alábbiakra módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét az alábbiak szerint 39.230 eFt-ra módosítja:
2007. eredeti előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Módosításra javasolt előirányzat

32.233 eFt
6.901 eFt
82 eFt
14 eFt
39.230 eFt

ezen belül:
eFt
Megnevezés

2007. évi
PénzPótÁtvett Képvisel Polgár- Kormányz Módosítá
eredeti maradvá előirány pénzeszk
ő
mesteri
ati
sra
előirányz
ny
zat
öz
testületi hatáskör hatáskör javasolt
at
hatáskö
előirányz
r
at
- a működési célú
31.733
6.533
82
14
38.362
bevételt
- a működési célú
27.633
6.900
82
14
34.629
kiadásokat
ebből:
a
személyi
3.400
12
3.412
jellegű kiadásokat
- a munkaadókat
1.156
7
1.163
terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű
17.800
1.236
19.036
kiadásokat
- a speciális célú
3.842
263
82
14
4.201
támogatásokat
- a tartalékokat
1.435
5.015
6.450
-a
felhalmozási
500
368
868
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célú bevételt
-a
felhalmozási
célú kiadást
ebből:
- a beruházások
összegét
az
egyéb
felhalmozási célú
támogatásokat,
kiadásokat
- Önkormányzatok
előző
évről
származó
befizetései
módosítja.

4.600

1

4.601

3.300

1

3.301

1.300

1.300

367

367

Az önkormányzatnál 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám 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

2007.
PénzPótÁtvett Képviselő Kormányz Módosítás
eredeti maradvá előirány pénzeszk testületi
ati
ra
előirányz
ny
zat
öz
hatáskör hatáskör
javasolt
at
előirányz
at
8.880
8.880
19.087

56

19.143

266

26

292

4.000

14

(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:

4.014
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Megnevezés

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

Településüzemeltetés

2007.
PénzPótÁtvett Képviselő Kormányz Módosítás
eredeti maradvá előirány pénzeszk testületi
ati
ra
előirányz
ny
zat
öz
hatáskör hatáskör
javasolt
at
előirányz
at
8.100
1.112
9.212

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

Átadott pénzeszközök
és
támogatásértékű
kiadások
i) Tartalékok
j) Önkormányzatok előző
évről
származó
befizetései

2.000
12.000

2.000
139

12.139

150

150

675
50

30

82

14

3.300

1

3.301

4.523

237

4.760

1.435

5.015
367

6.450
367

3.§.
Ez a rendelet 2007. április 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2007. június 12.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely a Konszenzus Alapítvány és
Szarvaskő Község Önkormányzata között megkötendő ellátási Szerződés.

801
50
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Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Észak magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala jelezte ellenőrzési szándékát a gyermekjóléti szolgálattal
kapcsolatban. Ekkor derült ki, hogy jelen pillanatban ilyen szolgáltatás nincs Szarvaskő
községben.1
A gyermekjóléti szolgálat ellátása nem jegyzői hatáskörbe tartozik, hanem polgármesteri
hatáskörbe. A körjegyzőség keretében a gyermekjóléti szolgálat ellátását nem tudjuk
megvalósítani.
Csak úgy lehet, hogy ha E.M.J.V. polgármestere és Szarvaskő polgármestere, erről külön
megállapodást köt, és ezt díjfizetés, vagy nem díjfizetés fejébe a Város átvállalja és megbízza
az ezt a feladatot, ellátó szervezetet. Vagy pedig az önkormányzat közvetlenül köt szerződést
a Konszenzus Alapítvánnyal, akik Eger Város részére is biztosítják ezt a szolgáltatást. Amikor
ez szóba került, kiderült, hogy a családsegítés és falugondnoki szolgáltatás sem megoldott
községünkben.
Erre a három feladatellátásra adott ajánlatot az Alapítvány.
Ismerteti az Ajánlattételt.
Ajánlattétel
A Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete Szarvaskő Község Önkormányzata
megkeresésére az alábbiakban felsorolt szociális alapellátásokat kívánja a jövőben Ellátási
Szerződés keretében működtetni:


Falugondnoki szolgáltatás;



Családsegítés;



Gyermekjóléti szolgálat.

Falugondnoki szolgáltatás.
A falugondnoki szolgáltatás célja Szarvaskő település intézményhiányából eredő
hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.
Családsegítés.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló, Szarvaskő községben életvitelszerűen élő személyek, családok
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés keretében biztosítjuk:


a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,



az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
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a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,



közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,



a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal

küzdők,

a

fogyatékossággal

élők,

a

krónikus

betegek,

a

szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás
nyújtását,


a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz
élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

Gyermekjóléti szolgálat.
A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a szarvaskői gyermekeket ellátó egészségügyi
és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez.
E feladatán túl tevékenysége körében:


folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális
helyzetét, veszélyeztetettségét,



meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a
szükséges intézkedést,



elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,



segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,



felkérésre környezettanulmányt készít,



kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,



a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és
feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit,



biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,



nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.

Kelt. Eger, 2007. június 06.
Jékli Sándor
Alapítványi Elnök
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Barta Győző elmondja, hogy a jövőben fontos lenne, amennyiben gépjármű beszerzése
sikerülne, ennek a szarvaskői szolgálatnak a céljára, akkor azon kívül, hogy ellátná a
falugondnoki szolgáltatás keretében a kötelező feladatokat, egyéb dolgokra is igénybe vehető
lenne a község részéről.
Dr. Zsirai Sándor kérdése, hogy az ellátási szerződésben foglaltakat, a Konszenzus
Alapítvány együtt vállalja. Ehhez a teljes normatív támogatást milyen módon és ki igényli
meg.
Barta Győző elmondja, hogy ebben az évben az önkormányzat igényli meg, majd a
következő évtől, közvetlenül az Alapítvány.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy a szerződés tervezet III. szakaszának 2. pontjában az
szerepel, hogy az éves támogatás átutalása az Önkormányzati költségvetés elfogadása után
negyedévente arányosan és előre történik.
Ez azzal jár, hogy valahol a költségvetési soron nekünk meg kell előlegezni, hogy ezt a
támogatásnak megfelelő összeget átutaljunk az Alapítványnak.
A III. szakasz 3. pontjában az szerepel, hogy a feladatok ellátásához szükséges helyiségeket
az Önkormányzat a szerződés melléklete szerint biztosítja.
Nem látok mellékletet, kérdésem, hogy milyen helyiségre tartanak igényt? Javasolja ezt
pontosítani.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy általa véleményezve lett ez a szerződéstervezet, és
javaslatot tett néhány változtatásra de úgy látja, hogy ez a tervezet nem tartalmazza ezeket.
Javasolja, hogy szerepeljen az a kiegészítés, hogy amennyiben az Alapítvány igényli le a
normatívát, vagy akár az önkormányzat igényli le és adja át, akkor az adatszolgáltatásnak
legalább olyan tartalommal tegyen eleget, hogy az önkormányzat normatívával való
elszámolást biztosítsa. Ez az Önkormányzat érdekeit védené.
Javasolom még a II. szakasz 7. pontját kiegészíteni azzal, hogy a tárgyévet követő március 31.
napjáig elszámolást készít, amely a feladatellátás szöveges értékelésén túlmenően normatív
támogatás felhasználásával történő elszámoláshoz szükséges részletezettségű adattartalommal
bír, valamint hozzájárul a támogatások szabályszerű felhasználásának ellenőrzéséhez.
Azt is tisztázni kell, hogy ki igényli le ezeket a normatívákat, mert a III/1 pontban az szerepel,
hogy a falugondnoki szolgáltatás után az Alapítvány, a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatásnál az Önkormányzat igényli a normatívát, majd adja át.
Barta Győző javasolja, hogy a III/1 pont szerinti melléklet készüljön el, amely arra
vonatkozik, hogy milyen helyiségeket szükséges biztosítania az Önkormányzatnak.
Ismerteti a javasolt módosításokat.
1., A II/7. pont kiegészül az alábbiakkal:
a tárgyévet követő március 31. napjáig elszámolást készít, amely a feladatellátás szöveges
értékelésén túlmenően normatív támogatás felhasználásával történő elszámoláshoz szükséges
részletezettségű adattartalommal bír, valamint hozzájárul a támogatások szabályszerű
felhasználásának ellenőrzéséhez.
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2., A III/1. pontban pontosan kerüljön meghatározásra, hogy a normatívákat ki igényli le.
3., A III/3. pontban említett szerződés melléklet a szükséges helyiségekre vonatkozóan
készüljön el.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község megtárgyalta és a megfogalmazott módosításokkal elfogadta a Konszenzus
Alapítvánnyal megkötendő Ellátási Szerződést a falugondnoki szolgáltatás, családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat alapellátásokra vonatkozóan.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy az Ellátási Szerződést aláírja.
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) elfogadta a határozati javaslatot, és meghozta az alábbi
határozatot.
19/2007. (VI.19.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község megtárgyalta és a megfogalmazott módosításokkal elfogadta a Konszenzus
Alapítvánnyal megkötendő Ellátási Szerződést a falugondnoki szolgáltatás, családsegítés és
gyermekjóléti szolgálat alapellátásokra vonatkozóan.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy az Ellátási Szerződést aláírja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely intézmény-fenntartó (mikro)
társulás létrehozása. Megkéri Dr. Barta Viktort a szóbeli kiegészítésre.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy Egerben most van egy viszonylag nagyobb horderejű
intézmény átalakítási folyamat. Az egri általános iskolák tekintetében, egyfajta konszenzus
jött létre, így talán a környező településekkel sikerül megállapodni, közös intézményfenntartó
társulásoknak a létrehozásában. Értve ez alatt Demjént, Egerbaktát, Egerszólátot. Volt már
erre példa. Elsőként Eger és Ostoros tekintetében jött létre intézményfenntartó társulás. Míg
azonban az általános iskolák közös fenntartása kapcsán az egri közgyűlés elfogadta a
korábban előterjesztett javaslatot. Az elmúlt közgyűlésen az óvodák tekintetében azonban
nem fogadta el azt a javaslatot, hogy Egerben a jelenlegi 17 + 1 tagóvoda helyett egy
egységes óvoda jöjjön létre. Az egységes óvodát értsük úgy, hogy ugyanezek az óvodák
megmaradtak volna Egerben is, viszont egy szakmai irányítás alá kerültek volna. Sok
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tekintetben kényszerpályára kerültek a környező, a kistérséghez tartozó önkormányzatok.
Nagyon sok helyen közös intézményként működött az általános iskola és az óvoda. Azzal,
hogy az általános iskolát kénytelen behozni Egerbe, az óvodai ellátás ellátatlanul maradna.
Jelenleg az egri közgyűlés elé két javaslat kerül. Az egyik javaslat, új szakmai alapokra
helyezetten még egyszer megpróbálkozik az egységes óvoda kialakításával. A másik javaslat
azt célozná, hogy szintén az egyes óvodák tekintetében lennének ilyen intézményfenntartó
társulások.
Látható az, hogy most a normatív finanszírozás egy olyan irányt vett föl, amely nyílván
hosszú távon a településeknél vagy az általános iskoláknak a teljes átrendeződésével és vagy
az óvodáknak a teljes átrendeződésével jár.
Olyan normatív kiegészítő hozzájárulásokat biztosít, akár a székhelyén óvodát fenntartó
önkormányzatnak, akár a tagóvodát fenntartó önkormányzatoknak, ami arra ösztönzi ezeket
az önkormányzatokat hogy ezeket az intézményeket, intézményfenntartó társulás keretében
közösen tartsák fönt.
Ami előttünk van anyag, az egy feltételesen jóváhagyandó anyag. Ha az egri közgyűlés úgy
dönt, hogy az egységes óvodát támogatná, akkor erre nincs szükség.
Szarvaskő és Eger között létezik egy érvényes megállapodás mind az általános iskolai, mind
az óvodai nevelés, mint feladatellátás tekintetében. A feladatot ingyenesen látja el jelenleg
Eger Önkormányzata Szarvaskő részére. Ez az intézményfenntartó társulás is arról szól, hogy
továbbra is ingyenesen látja el Eger ezt a feladatot az óvoda tekintetébe.
Erre azért van szükség, hogy úgy alakultak a normatív finanszírozási szabályok, hogy ebben a
pillanatban, hiába, hogy Szarvaskőnek nincsen saját fenntartású óvodája, annak ellenére, hogy
egy szarvaskői gyermek sem jár a Joó János óvodába, most jelenleg 12 bejáró gyermek van,
aki nem egri lakóhellyel rendelkezik. Már ebben a pillanatban Eger igénybe tud venni
normatív finanszírozást a bejáró gyermekek után.
Köszönöm.
Barta Győző kérdezi, hogy van e hozzászólás?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
I. Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a Joó János Óvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.) közös fenntartása
tárgyában kötendő Társulási Megállapodást és az intézmény Alapító Okiratát. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a két dokumentum aláírására. A Képviselő-testület jelen
határozata azon feltétel bekövetkeztével lép hatályba, hogy Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése a Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot változatlan tartalommal
elfogadja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. június 30.
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S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta a határozati javaslatot, és meghozta az alábbi
határozatot.
20/2007. (VI.19.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a Joó János Óvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.) közös fenntartása
tárgyában kötendő Társulási Megállapodást és az intézmény Alapító Okiratát. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a két dokumentum aláírására. A Képviselő-testület jelen
határozata azon feltétel bekövetkeztével lép hatályba, hogy Eger Megyei Jogú Város
Közgyűlése a Társulási Megállapodást és az Alapító Okiratot változatlan tartalommal
elfogadja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. június 30.

II. Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a Joó János Óvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.) közös fenntartása
tárgyában létrehozandó Társulási Megállapodás kapcsán kötendő külön megállapodást. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A Képviselőtestület jelen határozata azon feltétel bekövetkeztével lép hatályba, hogy Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlése a megállapodást változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. június 30.

S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta a határozati javaslatot, és meghozta az alábbi
határozatot.
21/2007. (VI.19.) Képviselő-testületi határozat
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Szarvaskő Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával a Joó János Óvoda (3300 Eger, Kallómalom út 1-3.) közös fenntartása
tárgyában létrehozandó Társulási Megállapodás kapcsán kötendő külön megállapodást. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. A Képviselőtestület jelen határozata azon feltétel bekövetkeztével lép hatályba, hogy Eger Megyei Jogú
Város Közgyűlése a megállapodást változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: Barta Győző
Polgármester
Határidő: 2007. június 30.
Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szülőfalum…Te drága!
rendezvény megbeszélése.
Ismerteti a részletes rendezvényprogramot és a betervezett költségeket.
Szülőfalum….te drága! 2007. 07. 28-29.
2007. július 28. szombat
16:00 óra
Családi vetélkedő
19:00 óra
Vacsora
20:30 óra
Zenés vetélkedő

30.000,-Ft
30.000,-Ft
20.000,-Ft

2007. július 29. vasárnap
8:00 óra
10:00 óra
14:00 – 16:00 óra
13:30- 02:00 óra
14:00- 16:00 óra
16:00 óra
17:00 óra
19:30 óra
21:00 óra
23:00 óra

Zarándok menet
Szent Anna Búcsú (Gilitka kápolna)
Ebéd
Tutti Frutti
Hagyományőrző csoportok
Operett gála
BIKINI Koncert
Szilaj Dobkör
KORMORÁN Koncert
Tűzijáték

100.000,-Ft
300.000,-Ft
120.000,-Ft
---55.000,-Ft
863.040,-Ft
120.000,-Ft
720.000,-Ft
200.000,-Ft

Csúszdavár

65.000,-Ft
2.623.040,-

Plakátok, Szórólap, Reklám
Egyéb(ÉMÁSZ, hűtő, Artisjust…stb)

179.960,-Ft
200.000,-Ft
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Kéri a képviselőket, hogy mindenki aktívan vegyen részt a rendezvény szervezésében és
lebonyolításban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan magas színvonalú legyen a rendezvény.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy megfelelő sajtó nyilvánosságot kell biztosítani a
rendezvényre.
A marketing tevékenységet szívesen felvállalom.
Barta Győző elmondja, hogy fontosnak tartja a tiszteletjegyek tudatos és figyelmes
ajándékozását.
Dr.Zsirai Sándor elmondja, hogy olyan vendégeknek kell ajándékjegyet biztosítani, akik
fizetővendéget tudnak generálni.
Barta Győző kérdezi, hogy az ismertetett programokkal és betervezett költségekkel
szervezhetjük e a rendezvényt?
Lőrincz József elmondja, hogy a költségvetésben beterveztünk idegenforgalmi rendezvény
soron 2 millió forintot. A falunapokra, saját bontásban 1,5 millió forintot terveztünk.
Bevételként terveztünk 500 e Ft-ot. Nagy figyelmet kell fordítani a bevételekre.
Fontos eldönteni, hogy milyen módon történik az ebédeltetés. Előző megbeszélések
alkalmával elhangzott, hogy aki ebédelni szeretne, 500,-Ft-os látogatói jegy megvásárlásával
azt megteheti a rendezvényen.
Barta Győző elmondja, hogy az Operett műsorig a műsorszámok ingyenesen
megtekinthetőek. A következő három koncert már belépős rendezvény lesz. A koncertjegyek
1.500,-Ft összegért lesznek megvásárolhatóak.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületet megtárgyalta és elfogadta a
„Szülőfalum…Te drága! elnevezésű rendezvény program és költségtervét az alábbiak szerint.
Szülőfalum….te drága! 2007. 07. 28-29.
2007. július 28. szombat
16:00 óra
Családi vetélkedő
19:00 óra
Vacsora
20:30 óra
Zenés vetélkedő

2007. július 29. vasárnap

30.000,-Ft
30.000,-Ft
20.000,-Ft
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8:00 óra
10:00 óra
14:00 – 16:00 óra
13:30- 02:00 óra
14:00- 16:00 óra
16:00 óra
17:00 óra
19:30 óra
21:00 óra
23:00 óra

Zarándok menet
Szent Anna Búcsú (Gilitka kápolna)
Ebéd
Tutti Frutti
Hagyományőrző csoportok
Operett gála
BIKINI Koncert
Szilaj Dobkör
KORMORÁN Koncert
Tűzijáték

100.000,-Ft
300.000,-Ft
120.000,-Ft
---55.000,-Ft
863.040,-Ft
120.000,-Ft
720.000,-Ft
200.000,-Ft

Csúszdavár

65.000,-Ft
2.623.040,-

Plakátok, Szórólap, Reklám
Egyéb(ÉMÁSZ, hűtő, Artisjust…stb)

179.960,-Ft
200.000,-Ft

A képviselő testület javaslata, hogy a látogatói jegyet 500,-Ft összegért, a koncertjegyet
1.500,-Ft összegért lehet megvásárolni a rendezvény helyszínén.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal
(tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta a határozati javaslatot, és meghozta az alábbi
határozatot.
22/2007. (VI.19.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületet megtárgyalta és elfogadta a
„Szülőfalum…Te drága! elnevezésű rendezvény program és költségtervét az alábbiak szerint.
Szülőfalum….te drága! 2007. 07. 28-29.
2007. július 28. szombat
16:00 óra
Családi vetélkedő
19:00 óra
Vacsora
20:30 óra
Zenés vetélkedő

30.000,-Ft
30.000,-Ft
20.000,-Ft

2007. július 29. vasárnap
8:00 óra
10:00 óra

Zarándok menet
Szent Anna Búcsú (Gilitka kápolna)

100.000,-Ft
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14:00 – 16:00 óra
13:30- 02:00 óra
14:00- 16:00 óra
16:00 óra
17:00 óra
19:30 óra
21:00 óra
23:00 óra

Ebéd
Tutti Frutti
Hagyományőrző csoportok
Operett gála
BIKINI Koncert
Szilaj Dobkör
KORMORÁN Koncert
Tűzijáték

300.000,-Ft
120.000,-Ft
---55.000,-Ft
863.040,-Ft
120.000,-Ft
720.000,-Ft
200.000,-Ft

Csúszdavár

65.000,-Ft
2.623.040,-

Plakátok, Szórólap, Reklám
Egyéb(ÉMÁSZ, hűtő, Artisjust…stb)

179.960,-Ft
200.000,-Ft

A képviselő testület javaslata, hogy a látogatói jegyet 500,-Ft összegért, a koncertjegyet
1.500,-Ft összegért lehet megvásárolni a rendezvény helyszínén.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
Barta Győző elmondja, hogy a következő héten egy megbeszélés keretében szükséges
találkozni a képviselő testületnek.
Dr. Zsirai Sándor javasolja, hogy június 25-én hétfőn 18:00 órakor találkozzanak ez ügyben.
Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Beszámolója.
Kérdezi, hogy van e szóbeli kiegészítés a megküldött írásos anyaghoz?
Lőrincz József elmondja, hogy első pontként a PGB az élelmiszerbolt volt bérlőjének, Ifj.
Gombos Károlynak a még fennálló tartozását tárgyalta. Kérdése a Jogi Iroda vezetője felé,
hogy milyen módon érvényesíthető a követelésünk.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy a bírósági eljárás az önkormányzatnak illeték és
költségmenetes.
Azonban a végrehajtási szakasz költséges. Ennek a nagyságrendje kb. 45-50 e Ft. Ha
behajthatatlan a követelés, akkor ezt az összeget önkormányzat elveszíti.
Az, hogy mi legyen a további lépés, a képviselő testületnek kell meghatároznia.
Barta Győző elmondja, hogy javasolja egy záros határidő megjelölésével, küldjünk egy
felszólító levelet, melyben figyelmeztetjük a fennálló kötelezettségére. Amennyiben ennek
nem tesz eleget, akkor következő lépés a bírósági végrehajtás kérelme.
Dr. Zsirai Sándor kérdése, hogy a bírósági végrehajtásnak a jogi előzményei megvannak e és
mik azok?
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Dr. Barta Viktor elmondja, hogy két eljárás szükséges. Az egyik a fizetési meghagyásos
eljárás, mely költség és illetékmentes. Ha meg van a jogerős fizetési meghagyásunk, ezt
követően kérhetjük a végrehajtást a bírósági végrehajtótól. Ennek van az általam becsült kb.
46 e Ft-os költsége.
Dr. Zsirai Sándor összegzi, hogy három dolog kell, hogy kövesse egymást. Az első, hogy
írunk egy utolsó felszólítást, amelyben azt ki kell hangsúlyozni, hogy ez az utolsó felszólítás
és amennyiben erre nem reagál 8 napon belül, akkor fizetési meghagyást kibocsátjuk.
Amennyiben a fizetési meghagyás nem eredményes, bírósági végrehajtást kérünk.
A képviselő testület felkéri a jogi irodát, a fentiek lebonyolítására.
Barta Győző javasolja, hogy ezt kezeljük együtt a Bartók József (Szittya Furiósó Kft)
fennálló tartozásával.
Lőrinc József elmondja, hogy ezt az ügyet nem ismeri.
Barta Győző kéri az ügyintézőt, hogy az erre vonatkozó dokumentumokat adja át az elnök
úrnak és annak megismeréséig ezzel kapcsolatban, akkor ne hozzanak döntést.
Lőrincz József ismerteti, hogy a PGB megvizsgálta a Közkincs pályázaton nyert rendezvény
felszerelésekkel kapcsolatos szerződést.
A pályázaton nyert eszközök Szarvaskő Község Önkormányzatához kerültek tárolásra,
őrzésre és karbantartásra. Megállapodó felek elvállalták, hogy minden év március 31. napjáig
befizetnek 20.000,-Ft-ot az eszközök tárolásával, őrzésével, karbantartásával, felújításával
kapcsolatban felmerülő kiadásokra. Ezek a befizetések a mai napig nem teljesültek.
Olyan kérdések merültek fel, hogy amennyiben a befizetett összeg, év végén elszámolva
túlköltekezést mutat, és mi történik, ha kevesebbet szükséges költeni.
A szerződés nem köti ki, hogy ezt a rendezvény felszerelést tovább adjuk harmadik félnek.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy közös tulajdonban lévő eszközvagyont, a tulajdonosok
közös egyetértésével lehet harmadik félnek tovább adni.
Barta Győző elmondja, hogy ezekhez az eszközökhöz szükséges pénzt nyertük meg a
pályázaton. Ezt az egészet a Tuza polgármester kollégámmal vállaltuk fel, mert felmerült a
kistérségen belül, hogy nagyon sok rendezvényen, felszerelés hiánnyal küzdünk. A színpadot
és a sátrat én terveztem meg. Az én felügyeletem alatt készültek el. Én gyártattam le hozzájuk
a ponyvát. Amennyit ki tudtunk hozni a pályázati pénzből, ez volt a maximum. Az
önkormányzatok adták hozzá önrészként a 10 garnitúra sörpadot és asztalt, illetve még egy kis
összeg maradt, amiből alaphangosítási felszerelésére is futotta.
Múlt évben volt 10 rendezvény, ahol ezeket használtuk. Kiderült, hogy ez igen nagy
munkával jár. Az összeszereléséhez, üzemeltetéséhez, szállításhoz, szétszereléséhez szükséges
munkaóra, beszorozva egy igen minimális, 1000,-Ft-os óradíjjal, és a teljes felszerelés egy
napos rendezvényre állásának a költsége, 300 e Ft fölött van. Lelkesedésből, jó szándékból
tettük egy darabig, de azt mondtuk, hogy így nem. Amikor először odaadtuk, lefűrészelgették
a csapokat, mely után nagyon nehéz volt újra összerakni. Amikor a lebonyolított 10
rendezvény tapasztalatait átbeszélgették a polgármesterek, arra jutottunk, hogy akkor hosszú
távon jövője, ha egy kézben van. Ekkor állítottunk össze, az elmúlt 10 rendezvény
tapasztalatát felhasználva egy olyan tarifarendszert, melyből ezt össze és szét lehet szerelni és
ténylegesen a legszükségesebben elvégzett munkák, vannak megtérítve. Ezt a hat
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polgármester elfogadta. Ezt tartalmazza ez a bizonyos együttműködési megállapodás. A 20 e
Ft arra vonatkozik, hogy saját rendezvényeinkre ne kelljen karbantartási és használati díjat
fizetnünk, illetve ha csak mi vesszük ezt igénybe, akkor is valamilyen szintű elhasználódás
keletkezik. Ha a társönkormányzatok, a kistérség többi települése esetleg igénybe veszi, az a
használatáért karbantartási, az elveszett, eltört részek pótlásáért egy x összeget fizessen be.
Erre a célra az önkormányzatunk egy alszámlát nyitott, ahová ezek az összegek befolynak. A
múlt év tanulóév volt, sőt még az ez év első pár rendezvénye is.
Az első három rendezvényen, ezekből a használati díjakból, melyeket nem ennek a hat
önkormányzatnak végeztünk, eddig leszámlázandó díjként 150 e Ft van meghatározva.
Amennyiben befolynak a 20 e Ft összegek, mely éves szinten 120 e Ft-ot jelent,
nagyságrendileg ez év végére el kell érje a 400-500 e Ft-ot. Majd meg kell, hogy tárgyalja a
hat önkormányzat, hogy mit tegyünk ezzel a pénzzel. Úgy gondolom, ha szétosztjuk az nem
egy nagy összeg, de már most is fölvetődött annak az igénye, hogy magát a sátrat egy-két
taggal bővítsük meg. Köszönöm a bizottság javaslatait. A jövőben kötendő szerződések úgy
köttetnek, hogy az önkormányzat csak a karbantartási díjra köt szerződést. A szét és
összeszerelés az önkormányzattól független lesz.
Kell idő amíg ez kiérlelődik a gyakorlatban, hogy hogyan lehet szabályszerűen működtetni.
Ez a felszerelés a köztudatban úgy van, hogy ez a szarvaskői felszerelés. A településünknek ez
igen jó hírét kelti.
Egyetértek a Bizottság azon észrevételével, hogy az önkormányzat csak a karbantartásra
kössön szerződést, azért vállalja a felelősséget.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy kiderült a Bizottság véleményéből az, és mindenki
egyetért abban, hogy két dolog van . Az egyik dologban szerződésileg azt takarja, hogy a 6
kistérségi település Szarvaskő Község Önkormányzatát bízza meg azzal, hogy a rendezvény
felszerelést tárolja, őrizze és tartsa karban. Ezért jár évente településenként 20 e Ft. A másik
dolog az üzemeltetés és a felszerelés működtetése ezen települések rendezvényein.
Abban az esetben, ha bármi történik, kérdés hogy a felelősséget ki vállalja. Mint
megfogalmazásra került, ez a két dolog külön lesz választva. Az egyik, amiért az
önkormányzatunk felel, a másik egy teljesen külön szerződés alapján, akivel megállapodik az
illető önkormányzat, az ezt a dolgot lebonyolítja a vele megkötött szerződés alapján az ő
felelősségére.
Lőrincz József elmondja, hogy a PGB megvizsgálta a volt Keselyűbérci tábor területére
megkötött bérleti szerződést.
Molnár Albert egyéni vállalkozóval kötöttünk bérleti szerződést. A Keselyűbérci tábor
területén Paint-Ball szabadidős tevékenységet folytatnak. Minden alkalommal, amikor a tábor
területét erre a célra használják, a szerződés szerint, 5.000,-Ft-ot kötelesek fizetni. Eddig két
alkalmat jelentettek, hogy használták a területet. A közelben lakó képviselőtársunk minimum
5 alkalommal látta őket a területen.
Javasoljuk, a szerződés módosítását aszerint, hogy a bérbevevő előre jelezze, hogy mikor
kívánja igénybe venni a területet. Javasoljuk, hogy havonta kerüljön számlázásra.
Amennyiben a nem bejelentett alkalommal használja a területet, akkor arra az alkalomra a
szerződésben meghatározott összeg kétszerese kerüljön kiszámlázásra. A Bizottság ez alapján
javasolja a szerződés módosítását.
Barta Győző elmondja, amikor megkeresték, azt mondták, hogy havi két alkalommal jönnek
a területre, a nyári hónapokban. A Jogi Iroda vezetőjével egyeztetve, ezt a szerződést aláírtam.
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A terület állaga folyamatosan romlott. A vasgyűjtőknek egy kedvenc célpontjává vált. Ezzel a
terület egy bizonyos őrzést kap és ha már több kár ott nem keletkezik, már az is haszon
nekünk. Amióta ők ott vannak, a kóbor autók elvétve mennek a területre. Kitakarították a
területet, feldúcolták az életveszélyes területeket, illetve rendben tartják a környéket. Azt
kérték, hogy amikor jönnek rendbe tenni, és esetleg 3-4 fő a munka végeztével játszik, azért
ne kelljen fizetni.
Ez a szerződés erre az évre szól.
Mizsei Attila mindenképpen javasolja a szerződésmódosítást, és javasolja szerepeltetni
benne, hogy amikor a szerződés lejár, akkor ugyan abban az állapotban adják vissza a
területet, mint ahogyan átvették, ugyanis kb. 100 db autógumi van a területen letéve.
Fodor Istvánné kéri, hogy a tájékoztatás a képviselők között folyamatos legyen.
Lőrincz József elmondja, hogy a Bizottsági ülés napirendi pontjain kívül polgármester úr
néhány munkaanyagot biztosított, melyet véleményeztünk.
Az Öko-Park által benyújtott területvásárlási kérelemmel kapcsolatban javasoljuk, hogy a
következő ülés előtt, képviselő testület egy helyszíni bejárást tartson.
Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Községháza
felújítására, Faluközpont kialakítására vonatkozó ajánlatok megvitatása.
Elmondja, hogy falucentrumok, szolgáltató központok kialakítására valószínűleg lesz mód
pályázati pénzt nyerni. Ennek feltétele, hogy rendelkezzünk engedélyes tervekkel. A
községháza felújítására három ajánlat beérkezett. A Bizottság véleménye az volt, hogy jelen
pillanatban a községháza helye nincs meghatározva. Jelenleg meg van a hely ahol a
községháza működik. Egy testületi ülésen már felvetődött, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy
melyik önkormányzati tulajdonban lévő épületet akarjuk a továbbiakban is községházaként,
vagy bővebb funkcióval szolgáltató centrumként kialakíttatni. Erre jött ötletként a volt Iskola
épület is. Határozzuk meg, hogy a meglévő épületet akarjuk e felújíttatni, mert ha nem akkor
a meglévő ajánlatok semmit nem érnek. Két dolgot kell megvizsgálni. Egyik az, hogy a
mostani állapota milyen az épületnek, a másik, hogy ennek a funkciónak melyik felelne meg
jobban a jövőben. Harmadikként be kell vonni még egy szempontot, hogy ha más
hasznosításra vagy értékesítésre kerül sor, melyik az amelyik piacképesebb.
Az elgondolásom szerint mindenképpen a meglévő Községháza helyét támogatom. Jelenleg is
ez tölti be ezt a funkciót. Ehhez az épülethez nincs telek.
Javasolom, hogy szabjunk meg egy határidőt magunknak a tervezés és engedélyezés
elkezdésére.
Lőrincz József elmondja, hogy valóban beszéltünk már előző testületi üléseken erről. Az
egyik eldöntendő szempont, hogy hová tervezzük. Nem ismerjük a pályázati lehetőségeket,
hogy felújításra vagy esetleg új építésre adnak több támogatást. Ha valamely ajánlatnál
letesszük a voksot, ez nagyságrendileg emlékezetem szerint milliós tétel, akkor ott kell
kezdeni, hogy módosítani kell a 2007.évi költségvetést, mert ez nem volt betervezve.
Komplexen ezt így kell átgondolni.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy itt egy faluközpontról beszélünk, akkor ez a rendezési terv
kapcsán szóba kerül. Meg kell először határozni azokat a funkciókat, amelyek ma egy
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korszerű községházának, vagy hivatalnak, vagy faluközpontnak el kellene látni, mi az ami a
településen lakók igényeit ki tudja elégíteni. Várhatóan ezzel kapcsolatban, júliusban jelennek
meg pályázati kiírások. A pályázaton való részvétel feltétele a terv megléte. Javaslom, hogy
találjuk meg a legfontosabb dolgokat, azokat a funkciókat mely hosszú távra szólnak. Nem
javaslom, hogy most döntsünk bármilyen felújításról. Koncepcionálisan gondolkodjunk el
azon, hogy melyek azok a funkciók, mit szeretnénk és a jövőben melyek azok a dolgok,
melyek egy korszerű községháza, vagy faluháza igényeit, a település lakosságának igényeit ki
tudják szolgálni. Ez lehet itt, vagy lehet máshol is, de először a kielégítendő funkciókat kell
meghatározni.
Barta Győző elmondja, hogy az elhangzottak alapján elkészül egy munkaanyag, melyet
tudunk véleményezni és bővíteni.
A szóbeli előterjesztések, egyebek között elmondja, hogy az elkövetkezendő időszakban a
lakosság és a vállalkozók, valamint minden érdeklődő részére egy tájékoztató összejövetelt
kell megszervezni, melyen a Norda munkatársai tájékoztatást nyújtanának a pályázatokról.
Ismerteti a képviselőkkel, hogy megkeresték egy tereprally szervezésével kapcsolatban. Ez
azt jelenti, hogy 50-60 terepjáró, korlátozott területen, bizonyos akadálypályákat teljesít.
Nekünk itt van egy pár csodálatos részünk. Azt mondtam az úrnak, hogy megbeszéljük,
kimegyünk, megnézzük a területeket, és amennyiben alkalmasnak találják, tovább tárgyalunk.
Amennyiben alkalmas, ez azt jelentené, hogy két-három napos rendezvény lenne.
Idegenforgalom szempontjából több ezer embert jelent.
Kérdezi a képviselőket, hogy tovább folytathatja e a tárgyalást ezzel kapcsolatban.
A képviselő testület egyetért azzal, hogy a polgármester úr folytassa a tárgyalást a terep
rallyval kapcsolatban.

Dr. Zsirai Sándor javasolja, hogy a rendezési tervvel kapcsolatban írásban keressük meg a
terv készítőjét, hogy június 25-én szíveskedjen személyesen a Községházán tájékoztatni a
képviselő testületet.
Fodor Istvánné javasolja, hogy a képviselő testület vizsgálja felül az önkormányzati
tulajdonban lévő külterületi zártkertek bérleti szerződését.
Mizsei Attila javasolja, hogy a június 25-i találkozás alkalmával ezeket a területeket is járjuk
be.

Lőrincz József elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal és E.M.J.V.
Szociális Irodájával. Ha van a községben regisztrált munkanélküli, akkor lehetőségünk van
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arra, hogy foglalkoztassuk és a költségének a 70%-át minden hónapban visszatérítik. Ez
vonatkozik a közhasznú munkavégzésre.
Javaslom, hogy vizsgáljuk meg, hogy van e ilyen személy a községben. Létezik a közcélú
foglalkoztatás. Közcélú foglalkoztatásra azokat a személyeket lehet alkalmazni,akiket az
önkormányzat rendszeres szociális segélyben részesít. Ide még beletartozhat az a
munkanélküli személy, aki ellátásban már nem részesül, de kapcsolatban van, együttműködik
a Munkaügyi Központtal.
Kérem, hogy ezeket, a lehetőségeket vizsgáljuk meg.

Dr.Zsirai Sándor javasolja, hogy vegyük fel a kapcsolatot a Közúti Igazgatósággal, hogy az
Állomáshíd melletti területet milyen módon lehetne teherautó parkolót kialakítani.
Barta Győző mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem volt, a testületi ülést
berekeszti.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

