JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-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

Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet E.M.J.V. Gazdasági Iroda Vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna
Barta Győző polgármester köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön
tisztelettel köszönti Juhászné dr. Krecz Erzsébet Irodavezető Asszonyt és 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 polgármester ismerteti az első napirendi pontot, mely Szarvaskő Község
Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 3/2007. (II.13.) sz. és az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról, a központi
támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV.17.) KT
rendelet módosításáról szóló 5/2007. (VI.19.) sz. önkormányzati rendeletek 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
Képviselő-testületnek 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.
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A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2007. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
A 2006. évi felhalmozási célú pénzmaradvány 367 eFt-os csökkentésére az önkormányzat
előző évről származó befizetéseinek helyesbítése miatt volt szükség.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosításokat fogadja el.
Szarvaskő, 2007. augusztus 1.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző polgármester kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Szarvaskő Községi Önkormányzat ….. /2007. (…….) sz.
rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2007. (II.
13.) számú, valamint a 2006. évi zárszámadásáról, a központi
támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV.19.) KT. rendelet
módosításáról szóló 5/2007. (VI.19.) sz. önkormányzati
rendeletek 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 38.918 eFt-ra módosítja:
2007. április 30-i módosított előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Módosításra javasolt előirányzat

39.230 eFt
-367 eFt
55 eFt
38.918 eFt

ezen belül:
Megnevezés

2007. április 30Póti módosított
előirányzat
előirányzat

Képvisel
ő
testületi

eFt-ban
Polgár- Módosításra
mesteri és
javasolt
jegyzői
előirányzat

2

hatáskör
- 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 tartalékokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- az egyéb felhalmozási célú
támogatásokat, kiadásokat
- Önkormányzatok előző évről
származó befizetései

38.362
34.262

hatáskör

55

38.417
34.316

3.412
1.163
19.036
4.201
6.450
868
4.601

3.412
1.163
476
-75
-401

55
-367

3.301
1.300

19.512
4.181
6.049
501
4.601
3.301
1.300

367

-367

módosítja.
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)
d)
e)

2007. április 30-i
módosított
előirányzat
Saját bevételek
8.880
Átengedett központi adók
19.143
Központi
költségvetési
292
támogatás
Támogatásértékű
működési
4.014
bevétel
Pénzmaradvány
6.901

Pótelőirányzat

Képviselő
testületi
hatáskör

38
17

eFt-ban
Módosításra
javasolt
előirányzat
8.880
19.181
309
4.014

-367

6.534

(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:

eFt-ban

3

Megnevezés

2007. április
30-i
módosított
előirányzat
9.212
kulturális
2.000

a) Településüzemeltetés
b) Idegenforgalmi,
rendezvények
c) Önkormányzati
igazgatással
összefüggő tevékenység
d) Önkormányzati vagyonbiztosítás
e) Segélyek
f) Könyvtári könyvek vásárlása
g) Beruházások
h) Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű kiadások
i) Tartalékok
j) Önkormányzatok
előző
évről
származó befizetései

Pótelőirányzat

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri
és jegyzői
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

476

9.688
2.000

12.139
150
801
50
3.301
4.760
6.450
367

12.139

-75

150
856
50
3.301
4.685

-401

6.049

55

-367

3.§.
Ez a rendelet 2007. június 30. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével az 5/2007. (VI. 19.)
sz. rendelet hatályát veszti.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

S Z A V A Z Á S

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a rendelet-tervezetet 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. (IX.04.) sz.
rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2007.
(II.13.) számú, valamint a 2006. évi zárszámadásáról, a
központi támogatások elszámolásáról és a pénzmaradvány
jóváhagyásáról szóló 4/2007. (IV.19.) KT. rendelet
módosításáról szóló 5/2007. (VI.19.) sz. önkormányzati
rendeletek 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 38.918 eFt-ra módosítja:
2007. április 30-i módosított előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Módosításra javasolt előirányzat

39.230 eFt
-367 eFt
55 eFt
38.918 eFt

ezen belül:
Megnevezés

- 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 tartalékokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a beruházások összegét
- az egyéb felhalmozási célú
támogatásokat, kiadásokat
- Önkormányzatok előző évről

eFt-ban
2007. április 30PótKépvisel
Polgár- Módosításra
i mód osított
előirányzat
ő
mesteri és
javasolt
előirányzat
testületi
jegyzői
előirányzat
hatáskör hatáskör
38.362
55
38.417
34.262
34.316
3.412
1.163
19.036
4.201
6.450
868
4.601

3.412
1.163
476
-75
-401

55
-367

3.301
1.300
367

19.512
4.181
6.049
501
4.601
3.301
1.300

-367
5

származó befizetései
módosítja.
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)
d)
e)

2007. április 30-i
módosított
előirányzat
Saját bevételek
8.880
Átengedett központi adók
19.143
Központi
költségvetési
292
támogatás
Támogatásértékű
működési
4.014
bevétel
Pénzmaradvány
6.901

Pótelőirányzat

Képviselő
testületi
hatáskör

38
17

eFt-ban
Módosításra
javasolt
előirányzat
8.880
19.181
309
4.014

-367

6.534

(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:

eFt-ban
Megnevezés

2007. április
30-i
módosított
előirányzat
9.212
kulturális
2.000

a) Településüzemeltetés
b) Idegenforgalmi,
rendezvények
c) Önkormányzati
igazgatással
összefüggő tevékenység
d) Önkormányzati vagyonbiztosítás
e) Segélyek
f) Könyvtári könyvek vásárlása
g) Beruházások
h) Átadott
pénzeszközök
és
támogatásértékű kiadások
i) Tartalékok
j) Önkormányzatok
előző
évről
származó befizetései

Pótelőirányzat

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri
és jegyzői
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

476

9.688
2.000

12.139
150
801
50
3.301
4.760
6.450
367

12.139

-75

150
856
50
3.301
4.685

-401

6.049

55

-367

3.§.
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Ez a rendelet 2007. június 30. napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével az 5/2007. (VI. 19.)
sz. rendelet hatályát veszti.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző polgármester ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község
Önkormányzati gazdálkodásának 2007. I. féléves helyzetéről készített Beszámoló elfogadása.
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. I. féléves helyzetéről szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I. féléves Beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági
folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati Beszámolóhoz kapcsolódó
mellékletek, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg a 2007. I. féléves zárással
összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.
Barta Győző polgármester kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Lőrincz József képviselő kérdése, hogy a bérleti díj bevételnél az első félévben a teljesítés
375 e Ft, a 750 e Ft helyett, mely a 6 x 125 e Ft összege.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy egyeztetni fognak a Gazdasági Irodával, hogy
milyen értékben történt kiszámlázás.
Lőrincz József képviselő kérdése, hogy a vadászati jog értékesítése soron miért 32 e Ft
bevétel teljesült a betervezett 165 e Ft-ból?
Következő kérdése, hogy a telekértékesítésnél miért jelentkezik 243 e Ft bevétel, mit adott el
az önkormányzat.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a vadászati jog értékesítése soron jelentkező 32 e
Ft bevétel a 2006. év vadászati jog értékesítése.
Az idei évben új haszonbérleti szerződés került megkötésre, mely alapján került a 165 e Ft
megállapításra. Ennek a pontos megnevezése vadászati hozam, ezt mindig év végén lehet
tudni. Jelen pillanatban a területbér 600 Ft-ra módosult. Valószínűleg a 165 e Ft bevétel nem
fog 100%-ban teljesülni, mert a földtulajdonosi közösségnek vannak kiadásai, de ilyen
nagyságrendű teljesítés várható az év végére.
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A telekértékesítésnél bevétel a 2006. évben megkötött szerződések alapján, a Tölgyfa úti
telek-kiegészítésekből származik, de még mindig van jelen pillanatban is kintlévőség.
Lőrincz József képviselő elmondja, hogy szívfájdalma, hogy elveszítettünk 158 e Ft összeget
a közcélú foglalkoztatás jogcímen, mert tudomása szerint rászoruló is lenne. Fontosnak
tartaná, hogy több figyelmet fordítson a testület erre a feladatra.
Barta Győző polgármester mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót és az alábbi
megállapításokat teszi:
•

2007. I. félévéről készült beszámoló költségvetési mérlegéből, részletes bevételi és
kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások teljesítése az
előirányzaton belüli gazdálkodást mutat, a bevételek közel az időarányosnak
megfelelően teljesültek.

•

Az I. félév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A 2007. évre tervezett előirányzatok felhasználása alapján az önkormányzat I. féléves
gazdálkodása biztonságos volt, a II. félévben szükséges előirányzat módosításokat az
egyes címszámokon jelentkező megtakarításokból, illetve bevételi többletekből
rendezni tudja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 egyhangú igen
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot: (Az elfogadott határozat 1-3. számú mellékletei a
jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)
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25/2007.(IX.04.) sz. Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót és az alábbi
megállapításokat teszi:
•

2007. I. félévéről készült beszámoló költségvetési mérlegéből, részletes bevételi és
kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások teljesítése az
előirányzaton belüli gazdálkodást mutat, a bevételek közel az időarányosnak
megfelelően teljesültek.

•

Az I. félév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A 2007. évre tervezett előirányzatok felhasználása alapján az önkormányzat I. féléves
gazdálkodása biztonságos volt, a II. félévben szükséges előirányzat módosításokat az
egyes címszámokon jelentkező megtakarításokból, illetve bevételi többletekből
rendezni tudja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző polgármester ismerteti a következő napirendi pontot, mely Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.
(XI.20.) KT rendelet módosítása.
Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétellel élt a
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) kapcsán.
Levelében két észrevételt tett: kérte nevesíteni a képviselő-testület összehívására a
polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén jogosult személyt,
valamint kérte elhagyni a titkos szavazás során esetlegesen előforduló szavazategyenlőség
esetére vonatkozó szabályozást (Rendelet 24. § (3) bekezdése). A polgármester és az
alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetére az észrevételben foglaltakkal szemben a
Rendelet 40. §-a tartalmaz szabályozást:

„Polgármester, alpolgármester helyettesítése
40. § Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejűleg nincs betöltve, illetve
tartósan akadályozva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a képviselő-testület
összehívására, az ülés vezetésére vonatkozóan a hatáskört a korelnök gyakorolja.”
(A korelnök akadályoztatása esetén követendő további helyettesítési rendről nem szükséges
rendelkezni, mert ilyen helyzetben a hat tagú Képviselő-testület határozatképtelenség miatt
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amúgy sem hozhatna érvényes döntést.) Az észrevétel ezen megállapításának okafogyottsága
a Közigazgatási Hivatallal leegyeztetésre került. A Közigazgatási Hivatal másik
észrevételének helyt adva javaslom a 24. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezését.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja azt el.
E g e r, 2007. július 24.

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
Szarvaskő Község Önkormányzatának …/2007. (…...) KT rendelete
a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet módosításáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.
(XI.20.) KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A Rendelet 24. § (3) bekezdése hatályát veszti.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
………………………………………
Barta Győző
polgármester

……………………………………….
Dr. Estefán Géza
jegyző

S Z A V A Z Á S
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta
az alábbi rendeletet:
Szarvaskő Község Önkormányzatának 7/2007. ( IX. 04.) KT rendelete
a Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) KT rendelet módosításáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.
(XI.20.) KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A Rendelet 24. § (3) bekezdése hatályát veszti.
2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző polgármester ismerteti a következő napirendi pontot, mely szóbeli
előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Elmondja, hogy bizonyára mindenki emlékszik, hogy az év elején elhatároztuk azt, hogy
elkezdjük a külterületek közvilágításának a szervezését, kiépítését. Előzetes elképzelések úgy
szóltak, hogy van négy érintett külterület, melyet évente egyet kivitelezve megvalósítjuk.
Mivel a Nyugodó és Vaskapu dűlőben a vasút és a 25-ös főút közötti szakaszon eddig sem
volt 220-as kisfeszültségű áramellátás. Ezt a lakosság kérésére automatikusan az
áramszolgáltatónak el kellett végezni. Úgy gondoltuk, hogy ez kiváló alkalom arra, hogy ezen
a területen elsőként megvalósítsuk a közvilágítás kiépítését.
A tegnapi napon megérkezett az árajánlat a főúton elhelyezett 5 oszlopra történő lámpatest
elhelyezésére.
A további bővítéshez, mely kb. 10 lámpatest, az összes érintett Vaskapui telektulajdonost
megkerestünk, hogy milyen nagyságrendű önerőt tudnak biztosítani.
A megkeresett telektulajdonosok közül a visszaérkezett válaszlevelek (kb. 90 %) pozitív
hozzáállást biztosítanak. Az érintett tulajdonosok 15 e Ft/telek önerővel hozzájárulnak a
közvilágítás kiépítéséhez.
Az öt lámpatest felszerelése és a kapcsoló-berendezés terhelné a költségvetést, mely összege
444.252,- Ft.
Az ottani telektulajdonosok azt jelezték, hogy 14-15 lámpatestre lenne szükség.
A további 10 db lámpatest felszerelése 450 e Ft összegbe kerülne. Mivel ezen a szakaszon
nincs kapcsoló szál, melyet szükséges megoldani. Ez plusz 200 e Ft összeget jelent az
árajánlat alapján.
Tehát 650 e Ft összegbe kerülne a plusz 10 db lámpatest felszerelése. Ezt a költséget az ottani
telektulajdonosok önerőből fogják kifizetni.
Javaslatom, hogy mindenképpen keressük meg a fedezetét a költségvetésben, pláne, hogy a
lakosság is igen nagy erőt hozzá fog tenni. Talán így könnyebb lesz a többi terület szervezése.
Fodor Istvánné képviselő kérdezi, hogy a teljes beruházás összegét meg kell előlegeznie az
önkormányzatnak?
Barta Győző polgármester elmondja, hogy mindenképpen szükséges. Amennyiben azt
mondjuk, hogy igen, akkor egy kísérő levéllel a csekkeket kipostázzuk minden
telektulajdonosnak.
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Fodor Istvánné képviselő elmondja, hogy vagy befizeti a tulajdonos vagy nem, de nyilván az
Önkormányzatnak ezt ki kell fizetnie.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a munkamegrendelést két részletben is el lehet
végezni. Első ütemben megrendeljük, hogy az öt lámpatest kerüljön felszerelésre és
bekapcsolásra.
Második ütemben, amikor pedig már látható, hogy milyen ütemben és milyen összegben
folyik be a telektulajdonosoktól önerő, megrendelésre kerülhet a további 10 lámpatest
felszerelése és bekapcsolása.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzata megtárgyalta a Vaskapu dűlői közvilágítás kiépítését és az
alábbiakban határoz.
Szarvaskő Község Önkormányzata a Vaskapu dűlőben 15 közvilágítási lámpatest elhelyezését
fogadja el. Első ütemben az Önkormányzat a kivitelezőtől megrendeli a 25-ös főút melletti öt
oszlopra a közvilágítási lámpatestek felszerelését, az adott árajánlat alapján, mely végösszege
444.252,- Ft, mely összeget az Önkormányzat számla ellenében fizeti ki.
Ezt követően a Vaskapuban lévő telektulajdonosoknak az Önkormányzat kísérő levéllel
megküldi a befizetésre szóló csekket, a további 10 lámpatest felszereléséhez. Amennyiben a
megadott fizetési határidőre a befizetések megtörténnek, 30 napon belül a lámpatestek
felszerelését a kivitelező elvégzi.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2007. 10. 30.
SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 egyhangú igen
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
26/2007.(IX.04.) sz Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata megtárgyalta a Vaskapu dűlői közvilágítás kiépítését és az
alábbiakban határoz.
Szarvaskő Község Önkormányzata a Vaskapudűlőben 15 db közvilágítási lámpatest
elhelyezését fogadja el. Első ütemben az Önkormányzat a kivitelezőtől megrendeli a 25-ös
főút melletti öt oszlopra a közvilágítási lámpatestek felszerelését, az adott árajánlat alapján,
mely végösszege 444.252,- Ft, mely összeget az Önkormányzat számla ellenében fizeti ki.
Ezt követően a Vaskapuban lévő telektulajdonosoknak az Önkormányzat kísérő levéllel
megküldi a befizetésre szóló csekket, a további 10 lámpatest felszereléséhez. Amennyiben a
megadott fizetési határidőre a befizetések megtörténnek, 30 napon belül a lámpatestek
felszerelését a kivitelező elvégzi.
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Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2007. 10. 30.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a külterületi bérleményekkel kapcsolatban
valamilyen végleges megoldást találjunk.
Elkészült egy haszonbérleti és egy bérleti szerződés tervezet, melyet körbead a képviselőknek.
Eger városában ez úgy működik, hogy belterületre és külterületre vannak osztva a területek,
és a belterületeknél is övezetek vannak megállapítva.
Szarvaskőre vonatkozóan javaslok négy övezetet megjelölni.
Első övezet lenne a belterület, mely az újtelep és az ófalu.
A második övezet a Nyugodódűlő, Vaskapudűlő és a Szérűskert, a régi malom felvízcsatorna,
illetve a Bélapátfalvára vezető út közötti terület.
Harmadik övezetnek javaslom a zártkerti övezetet (Denár, Bérc, a Malom egyéb részei)
Negyedik övezetnek javaslom azt a mezőgazdasági területet, mely ténylegesen
mezőgazdasági jellegűek.
Készítettem egy táblázatot, mely a díjakat tartalmazza.
A IV. övezet
100 m2 alatt
100-300 m2
300 m2 fölött

20 Ft/m2
15 Ft/m2
10 Ft/m2

A III. övezetnél el lehet gondolkodni, hogy a IV. övezet tarifarendszere vonatkozzon e rá,
vagy módosítsunk rajta. Javaslom a két övezetre ugyanazt a tarifát.
A II. övezet
100 m2 alatt
100-300 m2
300 m2 fölött
Az I. övezet
100 m2 alatt
100-300m2
300 m2 fölött

100 Ft/m2
75 Ft/m2
60 Ft/m2
200 Ft/m2
150 Ft/m2
100 Ft/m2

Kérdése, hogy vigyük e bizottsági ülésre és hozzuk vissza testületi ülésre?
Fodor Istvánné képviselő javasolja, hogy alaposabban átgondolva a következő testületi
ülésen tárgyaljon róla a testület.
Dr. Barta Viktor elmondja, hogy az Egerben megkötött szerződések is talán pár hétig fognak
élni. A körbeadott szerződéstervezetet nem biztos, hogy érdemes akár csak alapul is venni a
jövőben. Ami a legnagyobb probléma, az az, hogy a díjakat rendeletben nem tudjuk
megállapítani. Azokat a díjakat, melyek kifejezetten zártkerti vagy egyéb külterületi
mezőgazdasági telkek, oda mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződést lehet kötni. Ennek a
díjtételeit nem lehet jogszabályban meghatározni. Ez az Önkormányzat és az adott bérlő
között létrejövő jogviszony. Annak nincs akadálya, hogy a testület meghatároz egyfajta díjat,
és ha a bérlő bérelni szeretné az adott ingatlant, akkor a testület döntése alapján bérelheti. A
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szerződésbe be kell építeni, hogy ez nyilván nem örökre szól. Ha valaki 10 évre bérel egy
területet, akkor tudomásul veszi azt, hogy időközben módosulások lesznek a bérleti díjban.
Az még egy érdekes kérdés lehet, hogy a testület hogyan értékeli, és miként dönt a zártkerti
ingatlanokon már felépített, nem ideiglenes jellegű épületek sorsáról. Ennek a sorsa nincs
lerendezve. Vagy földhasználati jogot kell létesíteni, annak gyakorlatilag ára van. A kettő
egymástól elkülönül. Bérelhet valaki zártkertet, melyet lehet megművelni, víkendtelekként
használni. Ha már épít rá akkor már fölhasználati jogról beszélünk. Ebben kell a testületnek
az álláspontját kialakítania.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy mindenki előtt ismert, hogy Szarvaskő
benevezett a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenybe. Ennek augusztus 15-én
megtörtént a zsűrizése. A zsűri véleménye igen pozitív volt. Eredményhirdetés időpontjáról
értesítést fogunk kapni. Az eredményhirdetést a győztes városban tartják meg.
Szarvaskő Községben helyi virágosítási versenyt is hirdettünk. Erre öt csapat nevezett be, öt
terület lett felvállalva. Versenyen kívül még egy terület gondozásra került.
Képviselő társunk, aki a volt pince területét szépítette, azt kérte, hogy a területet ne zsűrizzük,
nem indult a versenyben.
A zsűri értékelte a területeket és az alábbi sorrend alakult ki.
I.
II.
III.

IV.
V.

helyezett a Borsod utca
helyezett Berci és a Vígkedélyű menyecskék
helyezett a Fő utcai nagymamák
helyezett Iskola utca
Vállóskút

Versenyen kívül különdíjra javasolja Lőrincz Józsefet és Balla Mariannát az általuk gondozott
volt zöldséges-pince és környékéért.
A csapatok díjazásként karácsonyi díszkivilágítási díszeket kapnak az alábbi értékekben.
Az első helyezett megkapja a vándortáblát, melynek egy évig lehet a tulajdonosa.
I.
II.
III.
IV.
V.

50 e Ft
30 e Ft
20 e Ft
10 e Ft
10 e Ft

Gratulálunk a csapatoknak és köszönjük szépen az aktív munkájukat.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a szennyvíz, ivóvíz kiépítésére megjelent egy
pályázat.
Az erről történt megbeszélés alkalmával abban egyezett meg a testület, hogy a Főmérnöki
Iroda vezetőjével, a tervezővel, az országgyűlési képviselő úrral közösen egyeztetünk erről a
pályázati lehetőségről. Sajnos augusztusban a szabadságolások és egyéb elfoglaltságok miatt
nem sikerült ezt a találkozót összehozni. Szeptemberben mindenképpen leülünk az
érintettekkel és a következő testületi ülésre valamilyen szintű anyag bekerül.
Ezzel a pályázati lehetősséggel lehet megoldani a külterületeink ivóvízzel történő ellátását,
mivel a meglévő kút már nem tudja ellátni.
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Fodor Istvánné képviselő kérdése, hogy tudjuk e már, hogy Eger mennyire lesz ebben
partner, mert ha jól tudom, két ezer fő alatti település nem pályázhat.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy valószínűleg Eger mindenképp partner lesz
ebben. A városnak is kézzelfogható haszna származna ebből, mert egy eddig ellátatlan
területet megoldana. Azt a technikát kell kitalálni, mellyel a két települést egy településsé
lehet kovácsolni, olyan szempontból, hogy a 2000 fős korlát ne szerepeljen, mert ez a korlát,
csak 2015 után fog megnyílni.
Dr. Zsirai Sándor alpolgármester elmondja, hogy az elsődleges probléma, hogy mi az, amit
a pályázat megenged, és ezt, hogyan tudjuk áthidalni.
Mizsei Attila képviselő kérdezi, hogy a rendezési tervről lehet e már tudni valamit?
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a tervező cd-n hozott anyagot, melyet kéri a
képviselőket, hogy szíveskedjenek a hivatalban megtekinteni. A szerződésmódosítást
egyelőre még nem kaptuk meg tőle.
Dr. Zsirai Sándor alpolgármester javasolja, hogy keressük meg a készítőt és sürgessük
meg.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy csak olyan szerződést írunk alá, melyben
lefektetésre kerül, hogy amennyiben a pályázati pénzt elveszítjük, az ő hibájából történik.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy az elmúlt testületi üléseken többször is
felvetődött a rendezvény-felszerelés. A módosított szerződés aláírásra került. A Gazdasági
Iroda kérése, hogy folyamatosan érkezzenek be a számlázandó anyagok. Négyszázezer forint
körüli bevételre lehet számítani.
Mindenkinek az volt az igénye, hogy jó lenne, ha a sátor nagyobb lenne. Mivel ez modul
rendszerű, nincs akadálya a bővítésének.
Kérdezi, hogy van e még az egyebekben további felvetés?
Fodor Istvánné képviselő elmondja, hogy már több ülésen beszéltünk az Egri út
járdaépítésének a lehetőségéről. A testület egyetértett abban, hogy egy fontos megoldandó
feladat és legalább a terveit elkészíttetjük ebben az évben.
Mizsei Attila képviselő úr tájékoztatott arról, hogy egyeztetett a tervkészítéssel kapcsolatban.
Mizsei Attila képviselő kérdése, hogy hol van vezetve az ivóvíz, és melyik oldalban van
tervezve a szennyvíz.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy nem sok lehetőség van, mert teljesen a kerítések
tövében van csak hely. Az útpadkában megy a víz, és az árok belső oldalában lehet vinni a
szennyvizet.
Fodor Istvánné képviselő asszony javasolja az árajánlatok bekérését a tervezésre.
Dr. Zsirai Sándor alpolgármester elmondja, hogy a Borsodi híd faszerkezetét meg kellene
nézetni és felülvizsgálni, valamint a faszerkezetet, rögzítő csavarokat meghúzni és megnézni,
hogy szükséges e valamiféle javítás, mert igen csak zörög és nem biztosak a rögzítések.
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Lőrincz József képviselő elmondja, hogy felé is jelezték ezt a problémát. Fölvállalja ennek a
megvizsgálását, javasolja a híd lefestését is.
Továbbá javasolja az autóparkolóban lévő ülőpadok szükség szerinti javítását, felújítását.
Mizsei Attila képviselő elmondja, hogy előirányoztuk a Római Katolikus Templom talajvízmentesítését. Javasolja, hogy feltáró ásást még az ősszel végezzünk el a templom alapjánál
hátul.
Dr. Zsirai Sándor alpolgármester elmondja, hogy az utóbbi időben meglehetősen
elszaporodtak a lopások a településen és külterületén. Továbbá nagyon sok idegen ember
barangol a településen, akik arra a kérdésre, hogy mit keresnek, nem adnak egyértelmű
választ.
Javasolja, hogy a polgárőrség megalakításán gondolkozzon el a testület. Talán ez is egy
visszatartó erő lehetne. Vizsgáljuk meg ennek a technikai, személyi feltételeit. Tudomásom
szerint minden megyében van egy központi szervezet, mely ezeket koordinálja.
Kérem a képviselőket, hogy ezt gondolják át.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy talán nem is az önállóságban kellene
gondolkodni. Fel kellene venni a kapcsolatot a felnémeti polgárőrökkel és megnézni annak a
lehetőségét, hogy milyen módon lehetne hozzájuk csatlakozni.
A mi külterületi problémáink zöme Eger és Szarvaskő között van. Sajnos itt az elmúlt
időszakban, a Nyugodó dűlőben 15 betöréses lopás volt.
Felvesszük a kapcsolatot a felnémeti polgárőrökkel.
Lőrincz József képviselő kérdése, hogy a Tölgyfa út építésére vonatkozó terv engedélyezése
milyen stádiumban van. Tudomásom szerint a kivitelezési munkára eddig egy árajánlat
érkezett be.
Javaslom, hogy még kérjünk be két-három árajánlatot.
Barta Győző polgármester elmondja, hogy a jogerős építési engedély megvan a Tölgyfa út
I-II ütemre vonatkozóan. Meg kell keresni a pályázati forrást, meg kell keresni a
lehetőségeket.
Dr. Zsirai Sándor alpolgármester elmondja, hogy várhatóan november elején lesz olyan
pályázat kiírva, ahová lehetőségünk lesz pályázni. Ezt figyelemmel kísérjük.
Barta Győző polgármester kérdezi, hogy van e még hozzászólás, észrevétel?
Barta Győző polgármester, mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem volt, a
testületi ülést berekeszti.
K.m.f.

Barta Győző
Polgármester

Dr. Estefán Géza
Jegyző

16

