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JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. július 10-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 Szarvaskő Község Önkormányzat
Képviselő Testületének határozata, a Szarvaskő 147/A hrsz-on lévő Sziklakert étterem
átalakításával és bővítésével kapcsolatban.
Dr. Zsirai Sándor az ügyben jelezte személyes érintettségét, így a határozathozatalban nem
kíván részt venni.
Barta Győző elmondja, hogy a Szarvaskő 147/A hrsz-on lévő Sziklakert Éttermet átalakítani
és bővíteni kívánják. Az építési tevékenység érinti a Szarvaskő Önkormányzat tulajdonában
lévő 147 és 148-as hrsz-ú ingatlanokat. A 148 hrsz-i csapadékvíz elvezető árkot korábbi
megállapodás alapján az Öko-Park Hungary Kft. Saját költségén, egy szakaszon már befedte,
melynek fejében ott 5,40 m2 raktárhelyiség bővítést végezhet. A 147 hrsz-ú ingatlanból pedig
telekmegosztás után 19 m2 területet kíván, megvásárolni. Ez a 19 m2 az étteremnek a 25-ös út
felé eső szakasza. Helyszíni bejáráson megtekintettük. Semmi fontosabb területet nem foglal
el, egy padot kell egy méterrel arrébb helyezni.
Ezen kívül semmi változtatás a parkoló területén nem szükséges. A telekmegosztás
eljárásának az elindításához szükséges a képviselő-testületi döntés. A későbbiekben a
tényleges határozatnak a jóváhagyása követi, illetve az adásvételi szerződés egy későbbi
időpont tárgy lesz.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szarvaskő 147/A hrsz-on lévő, Zsirai Judit tulajdonát képező és az Öko-Park Hungary Kft
üzemeltetésében működő Sziklakert Étteremben a helyszíni szemlén megtekintett és az építési
engedélyezési tervben szereplő átalakítási és bővítési munkálatokat elvégezzék.

S Z AVA Z Á S
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett elfogadta a határozati javaslatot, és meghozta az alábbi határozatot.
23/2007. (VII.10.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szarvaskő 147/A hrsz-on lévő, Zsirai Judit tulajdonát képező és az Öko-Park Hungary Kft
üzemeltetésében működő Sziklakert Étteremben, a helyszíni szemlén megtekintett és az
építési engedélyezési tervben szereplő átalakítási és bővítési munkálatokat elvégezzék.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot, mely a Szülőfalum….te drága
elnevezésű rendezvény megbeszélése.
Ez a július végi esemény, a legnagyobb létszámot vonzó rendezvényünk. Összeálltak a
részletes programok. Ismerteti azokat.
Javasolja, hogy az étkezés, vendéglátás és a rendezők feladatát tegyék át a Szarvaskőért
Alapítványhoz, mert technikai szempontból és elszámolás szempontjából egyszerűbb.
Elmondja, hogy amikor megvannak a programfüzetek, a lakosság részére egy tájékoztató
levéllel együtt kipostázásra kerül.
Fodor Istvánné javasolja, hogy ismertessék a lakossággal a látogató jegyekre és a belépő
jegyekre vonatkozó információkat.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy a látogatói jegyet a Szarvaskőben életvitelszerűen élő
lakosok átvehetik a községházán.
Barta Győző ismerteti a következő napirendet, mely szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek,
indítványok.
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Ismerteti a képviselőkkel, hogy az előző testületi ülésen elfogadta a testület elfogadta a
Konszenzus Alapítvány ajánlatát a falugondnoki szolgálat, családsegítésre és gyermekjóléti
szolgálatra vonatkozóan.
Utólag végiggondolva, egyeztetve az egri Szociális Iroda vezetőjével, ezt a szerződést a mai
napig nem írtam alá.
A falugondnoki szolgálat normatív összege 2.340 e Ft. Szó volt arról, hogy Falugondnoki
szolgálat részére az Alapítvány, pályázati lehetőség esetén egy gépjárművet igényelhet.
Elmondtam, hogy ezt a gépjárművet egyéb célra is igénybe tudnánk majd venni. Ennek egy
óriási problémája, hogy a gépjármű az Alapítvány tulajdonát képezné. Amennyiben
felmondjuk a szerződést, a gépjármű az alapítvány tulajdonában maradna.
A normatív összege és a gépjármű sorsa miatt úgy gondolom felülvizsgálni, kell az ajánlatot.
Amennyiben a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat ellátására kötünk szerződést, az
465 e Ft támogatást jelent. A falugondnoki szolgáltatás nem kötelező feladat. Ha a
támogatások összegét összeadjuk, az már 2.800e Ft egy évben. Később azt mondjuk, hogy a
falugondnoki szolgálatot ellátót kötelezzük arra, hogy végezze el azt a tanfolyamot mely
szükséges ahhoz, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgálatot ellássa.
Fodor Istvánné kérdése, hogy azt a feladatot, melyre köteleznek minket, jelenleg milyen
módon tudjuk megoldani?
Barta Győző elmondja, hogy Eger városán keresztül elláthatjuk ezt a feladatot, amennyiben a
két polgármester megegyezik ebben.
Elmondja, hogy amíg Eger Város Szociális Irodájának vezetőjével körbe nem járta még
egyszer, nem írja alá a szerződést.
Kérdezi, hogy van e valakinek szóbeli előterjesztése?
Lőrincz József ismerteti a képviselőkkel, hogy régen hallgatjuk a konténeres szemétszállítás
problémáját. Ennek kapcsán kértem a Városgondozás Kft-től ajánlatot egyedi kukás
szállításra vonatkozóan, hogy Szarvaskőn milyen rendszerben lehet ezt megoldani.
Az ajánlat arra vonatkozó, hogy a Község belterületén és külterületén is megoldható ez a
jellegű szemétszállítás.
A szemétszállításhoz az önkormányzat hozzájárulhat, hogy ne a lakosság legyen teljesen
megterhelve. Javaslom, hogy valamilyen formánban kérdezzük meg a lakosságot, és amikor
ez meg van akkor érdemes tovább folytatni a gazdasági számításokat.
Az üdülő ingatlanok területén megbeszélés kérdése, hogy milyen módon megoldható a
szállítás, akár zsákos gyűjtési formában is.
Ezzel kapcsolatban nem szükséges most dönteni, de javaslom, hogy gondolja át a lehetőséget
a testület.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy ketté kell választani, hogy állandó lakosok, vagy üdülők.
Az üdülőket esetleg nem dotálja az önkormányzat, az állandó lakosokat pedig igen.
Fodor Istvánné elmondja, hogy mindenképpen az elmúlt év kiadását, az ajánlat szerinti
kiadással kell összevetni és megkérdezni a lakosság véleményét, majd dönteni a továbbiakról.
Barta Győző kérdezi, hogy van e más szóbeli előterjesztés?
Mizsei Attila kérdezi, hogy elkészült e a közkincs szerződés módosítása.
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Barta Győző elmondja, hogy igen elkészült, a javasolt módosításokkal, a községházán
megtekinthető.
Fodor Istvánné elmondja, hogy elkezdték készíteni az útjelző, iránymutató oszlopokat és
táblákat. Ez a folyamat aztán megállt. Tehát jelenleg van is és nincs is. Ez az állapot
semminek nevezhető.
A nyár közepén, a turistaforgalom közepén tartunk, fontos lenne, hogy ez irányba lépjünk.
Eldöntöttük, hogy szükség van rá, döntsük el a milyenségét. Minél hamarabb legyen
befejezve, és kerüljenek ki a közterületre.
A másik dolog, hogy két hete bejárást tartott a testület a külterületi önkormányzati
ingatlanokkal kapcsolatban, hogy a bérleti szerződéseket felülvizsgáljuk. Kérem, hogy a
következő testületi ülésen kerüljön a napirendi pontok közé és zárjuk le ezt a kérdést is.
Barta Győző a bérleti szerződésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a rendezvényszervezéssel
és az aktuális ügyekkel maximálisan le van terhelve.
Amennyiben képviselő asszony el tudja fogadni, a szeptemberi első testületi ülésre behozzuk,
és addigra bekerül egy olyan tervezet, hogy mit ajánlunk fel a bérlőnek, mit teszünk azokkal
akik nem művelik, nem használják a funkciójának megfelelően.
A jelzőtáblákkal kapcsolatban, tény hogy valamelyik testületi ülésen szóba került, de akkor
konkrét döntés nem született. Ami eddig kikerült, azokról megoszlanak a vélemények. Van
melyet örömmel, fogadtak. Egy olyan jelzőtábla van mellyel szemben lakossági kifogás
merült föl.
Bármilyen megoldást el tudok fogadni, amit az érintettek elfogadnak.
Kérem, hogy ők beszéljék ezt meg. Amit ők kölcsönösen elfogadnak, azt én is támogatom.
Dr. Zsirai Sándor elmondja, hogy a képviselő testületi hatáskör eldönteni bármit kihelyezünk
a közterületre. A településszerkezeti tervnek kell, hogy legyen egy olyan része, amely
tartalmazza azokat a közterületre kitehető építményeknek a felsorolását, a formáját, amelyet
közszemlére ki kell tenni. Mielőtt véglegesítenénk a szerkezeti tervet, írjunk ki egy
pályázatot, melyre mindenki adhat be elképzelést, és ennek alapján próbáljuk ezt a kérdést
tisztázni. Ez nem csak az útbaigazító táblákat érintené, hanem a buszmegállókat, padokat,
hirdetőoszlopokat. Hátha olyan javaslatok jönnének be amely a többség számára elfogadható.
Barta Győző elmondja, hogy egyetlen eggyel van probléma. Ennek volt egy készítője, volt
egy csoport akik jelezték a nemtetszésüket, melyet aláírással nyomatékosítottak. Ők kellenek,
hogy leüljenek és megbeszéljék a fennálló problémát.
Fodor Istvánné elmondja, hogy ezt Lőrincz képviselő úr készítette. Megkérdezi, hogy
hajlandó e tárgyalni az érintettekkel.
Lőrincz József elmondja, hogy nagyon sok idő lett volna a kulturált vélemény nyilvánításra.
Minden nap otthon vagyok, bárki be tud hozzám jönni.
Szeretném elmondani, hogy az Iskola utca elejei árok és kőfallal kapcsolatban is beszélni
kellene és bizonyos látványtervekben meg kellene egyeznünk, költségeket jóvá kell hagyni.
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Barta Győző kéri az érintetteket, hogy keressék egymást és egyezzenek meg, amiben
megegyeznek, elfogadja.

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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