JEGYZŐKÖNYV
Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2008. március 18-án megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor,
Fodor Istvánné.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi Iroda Vezetője
Meghívott vendég:
Kovács Attila Kistérségi Irodavezető
Jegyzőkönyvvezető: Vallusné Farkas Andrea
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Irodavezető
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
I. Napirendi pont: Beszámoló az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2007 évben végzett
tevékenységéről.
Barta Győző
Az első napirendi pont témájában tájékoztatásképpen felolvassa a Kovács Attila irodavezető
által benyújtott költségvetési beszámolót. Kéri annak kiegészítését.
Kovács Attila
Köszönti a jelenlévőket. Örömét fejezi ki, hogy beszámolhat a kistérség életéről és
munkájáról. 8 éve működnek, 3 szervezet munkafeladatait látják el: a Kistérségi Fejlesztési
Tanács keretén belül kamarák, civil szervezetek hosszú távú terveit, céljait kíséri végig. A
Körzeti Területfejlesztési Társulás keretében 22 településen, amiből 5 B-A-Z megyei,
idegenforgalmi, marketing, borászati, pályázati feladatokat látnak el. Ide tartozik a 2007.
évben létrehozott állati hulladékgyűjtő rendszer. Harmadik a Kistérségi Többcélú Társulás,
amiben mára több, mint 10 feladattal birkóznak meg. Alapelv: szakmailag magasabb szinten
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és anyagilag elkülönülten keresnek megoldásokat, ezek a feladatok kerülnek kistérségi
szintre. 2007-ben több mikrotársulás alakult. Az óvodák esetében is összefogás látható.
Egészségügy, szociális ellátás, területfejlesztés, ez is a feladatunk. A belső ellenőrzés az
orvosi ügyeleti társulással megy, nagyon jó színvonalon. Felmerült a megyei intézetek
ellenőrzésének a felvállalása is.
A kistérségi iroda a Mocsáry Lajos u. 1. szám alatt található. Pályázatot nyújtottunk be
családok átmeneti otthonára, ezért az épület tetőterét kezdtük beépíteni. 15 főállású
dolgozóval (2 belső ellenőr, 6 területfejlesztési menedzser, 1 információs, 1 gazdaságis, 1
projekt menedzser, 1 közoktatási menedzser) működünk, a közoktatási menedzser a 2008 évi
normatívák igénylését is intézi.
A költségvetés időszakában és a költségelemzéskor felmerül, hogy van-e előny ebből a
társulásból? Igen, van előny, nőnek a feladatok. Ahogyan egy önkormányzat életében sem éri
meg anyagilag pl. egy falunap, összességében mégis be kell látni az eredményességét. Eger
kistérsége az egyik legdinamikusabban fejlődő térség.
Barta Győző
Köszönöm a szóbeli kiegészítést. Kérdésem: sokat foglalkoztak a normatíva igényléssel és
felhasználással. Azt mondják, hogy minden rendben, de kívülről folyamatos a támadás?
Kovács Attila
A megjelent cikk ügyéről van szó, a logopédia ügye, ami szerint jogszabályellenesen vettek
igénybe pénzt. 2005-ben közoktatási szakszolgálati normatíva volt. 8 millió forintot
igényeltünk, elvégeztük a feladatot, elszámoltunk vele. Az akkori időszakban nem kellett
kimutatni azt. A logopédusok kifogástalanul végezték a munkájukat. 300 ezer forint maradt a
gyógypedagógiai feladatok szervezésének a megkezdésére. Felmérések indultak az
iskolákban, 2006-tól ellátták ezt a feladatot.
Teljesítettük a feladatot, a 300 ezer forintot visszafizettük, a Kincstár felé elszámoltunk. 2006tól a logopédia máig jól működik.
Sajnos az elítélő felvetések abból adódnak, hogy nem tették kötelezővé a többcélú kistérségek
létrejöttét. Az újságban megjelent vádak alaptalanok.
Dr. Zsirai Sándor
Elmondom, hogy a dolgozók számára mindig korrekten válaszoltak, csak jót tudok mondani a
munkájukról. Kérdései: a hulladékgazdálkodás kérdése hol tart? Milyen módon foglalkoznak
a szelektív hulladékgyűjtéssel, a kistérség településein? A megújuló energiák hatékonyságát,
az energiagazdálkodást praktikus lenne felvetni, az ezzel kapcsolatos adatbázist áttekinteni,
bővíteni, az információcserét lebonyolítani. Lehetőség van-e a honlapon ezekre?
Az Utazás Kiállítással kapcsolatosan megjegyezném, hogy ott voltam minden napján, és az a
véleménye, hogy a kistérségnek külön kellene megjelenni legközelebb, mert így saját
arculatot mutatna meg. Eger is szép stand volt, de nem tudnak a kistérségek a saját
arculatukkal megjelenni, ha Egerrel együtt vagyunk.
Kovács Attila
A válasz előtt a beszámolóból kiemelem, hogy az egyik társulási ülésünk itt Szarvaskőben
nagyon jól sikerült. A kérdésekre válaszolva elmondom, hogy a hulladékokat három
csoportba soroljuk: kommunális, inert és állati. A kommunálissal foglalkozott a kistérség,
szerveztek regionális társulást. Arról volt szó, hogy összegyűjtik a térségi hulladékot, de
pontos adatot nem tud mondani, hogy hol áll ez a feladat. De a társulást képviselő
polgármesterek sincsenek birtokában ezzel kapcsolatos infóknak. A feladatunk az állati
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hulladék összegyűjtése. 200 milliós pályázati összegből létrehoztunk egy telepet Egerben a
Baktai úton, ami egy hűtőház komplexum, döglött állatok gyűjtésére, tárolására, elszállítására
szakosodva. Próbaüzem alatt van, tudni kell az állattartóknak, hogy igénybe kell venni ezt a
szolgáltatást. Ezeket legalább 5 évig működtetni kell, a társulás azon gondolkodik, hogy egy
cég igénybevételével oldjuk meg a feladatot.
Az energia-beszerzések és megújuló energia kérdésében még nem érett meg a dolog a
döntésre, várjuk az ötleteket. 17 önkormányzattal közös elektronikai iktató rendszert
szeretnénk létrehozni. Csomópont a Mocsáry úti iroda lenne, ezzel tartanák a kapcsolatot a
polgármesterek a tőlünk kapott laptopokkal. A honlapot állandóan fejlesztjük. A fórumon
több témában is lehet hozzászólni, de eddig elég kevés a hozzászólás. Fejlesztjük a honlapot,
de nagyon fontos a propaganda is.
Az idegenforgalom területén fontos az összefogás, 22 település gondolja az együttműködést.
Az Utazás Kiállítás minden évben egy lehetőség a bemutatkozásra. A megjelenés formája
mindig vita tárgya, a legfontosabb momentum a pénz, 2006-ban és 2007-ben is kisebb
területen tudtunk megjelenni, Eger felajánlotta az ingyenes megjelenést. Igénybevettük Eger
segítségét, de az egyedi hangulat elmaradt. A közeljövőben értékeljük a 2008-as kiállítást, és
kezdjük a 2009-es évi megbeszélését.
Barta Győző
Igényként szeretnénk a kistérségi megjelenést, az egri stand mellett. Továbbra is szeretnénk
részt venni, egymás mellett, inkább többet hozzátéve. Kérem szavazzunk a beszámoló
tudomásulvételéről.
Köszönöm, megállapítom, hogy a beszámolót a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.
II-III. Napirendi pont: Civil szervezetek beszámolója, és Szarvaskő Községi Önkormányzat
Képviselőtestületének határozata a civil szervezetek részére nyújtandó támogatás
felosztásáról.
Barta Győző
Felolvassa a nézők számára is a beszámolókat.
Vállalások az Alapítvány részéről: legfontosabb a Microsoft csapatépítő tréningje, erre
készítettünk egy pályázatot, hogy széles skálán tudjunk dolgozni: könyvtár, festési munkák,
állomáskert bővítése, padok festése. Erre a Microsoft 600 ezer forintot utalt a számlára, április
20-ra komoly előkészítő munkát kellett végezni. Felolvasnám a pontos összegeket is.
A nyári rendezvényen az étel-ital költség személyi juttatásnak minősül, ezért a rendezvényen
az alapítvány vállalta fel az étkeztetést. Kb. 25 fő segédkezett a 2 nap során, a bevételekből és
a rendelkezésre álló összegből álltuk az emberek étkeztetését és ital-ellátását. A Microsoft felé
az elszámolás megtörtént, el is fogadták, más irányban kötelezettségünk nincs. Van-e ezzel
kapcsolatosan kérdés?
Dr. Zsirai Sándor
Megjegyezném, hogy május 20. előtt jó lenne felajánlásokat fogadni a Szarvaskőért
Alapítvány részére. A számlaszám jelenjen meg a faluújságban. Új egyesületként a jövő évtől
lehet adni az 1%-okat a polgárőrségnek is.
Barta Győző
A három civil szervezet vezetője megállapodott, hogy a lakosságot együtt fogjuk megkeresni
a képújságon keresztül is, de a községen kívülieket is, számítunk az üdülő tulajdonosok 1 %ára is, a befolyt 1 %-ot háromfelé osztjuk el.
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Sajnos a felajánlott 1% legtöbbször az oktatásba vagy egészségügyi szervezetbe kerül.
Szemmel láthatóan esik vissza a civil szervezetek támogatása. 2007-ben már csak 30 ezer
forint volt.
Dr. Zsirai Sándor
Mindenképpen szorgalmazni kell az 1%-ról való rendelkezést, mert a Nemzeti Civil Alapnak
az összege annyi, amennyit rendelkeztek 1 % gyanánt.
Lőrincz József
Korrekten lehet alapítvány útján támogatni egyesületet. Így is lehet mind a Polgárőrség, mint
a Hagyományőrzők munkáját is segíteni. Van erre jogi forma, és ezzel saját értékét is jobban
őrizheti.
Barta Győző
A Képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette a beszámolót.
Javaslom, hogy a civil szervezetek számára adott működési célú támogatásokat az
alábbiakban osszuk szét: kapjon a Polgárőrség 400 ezer forintot, a Hagyományőrző Egyesület
400 ezer forintot, maradjon a Szarvaskőért Alapítványnak 200 forint.
A Polgárőrség vezetőjétől érkezett kérés: a részükre nyújtott összeg nagyobbik felét sürgősen
utaljuk át a működéshez. Járuljatok hozzá az összeg háromnegyed részének az elutalásához,
vagy akár a teljes összegéhez is. Egyetértetek velem, vagy van más javaslat? Természetesen
ez egyik egyesületnek sem fedezi az igényét. Meg kell próbálni az anyagiakon túl a saját
bevételek megszerzésére lehetőséget adni.
Lőrinc József
A Polgárőrségnek működni kell!
H a t á r o z a t i javaslat III: S z a r v a s k ő K ö z s é g Önkormányzata az alábbiakban
határozza meg a civil szervezetek részére nyújtandó 1 millió forint felosztását:
Szarvaskői Polgárőr Egyesület részére 400 ezer forint működési célú támogatást nyújt,
melyből 200 ezer forintot 2008. május 15-ig előlegként átutal az önkormányzat. És egyben
megbízza az egyesületet, hogy a 2008.04.06-án rendezendő Start Autó - Eger Rallye
lebonyolításakor a parkoló díjat szedje be saját bevételként, de az önkormányzat felé tegyen
tájékoztatást az elszámolásról.
A Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére 400 ezer forint működési célú
támogatást nyújt, melyből 200 ezer forintot 2008. május 15-ig előlegként átutal az
önkormányzat. Az egyesület a kapott támogatást tánctanulásra, viseletbővítésre és egyéb
működési célokra használja föl.
A Szarvaskőért Alapítvány részére 200 ezer forint működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az
alábbi határozatot:
12/2008. (III.18.) Képviselő-testületi határozat
S z a r v a s k ő K ö z s é g Önkormányzata az alábbiakban határozza meg a civil
szervezetek részére nyújtandó 1 millió forint működési célú támogatás felosztását:
A Szarvaskői Polgárőr Egyesület részére 400 ezer forint működési célú támogatást
nyújt, melyet 2008. május 05-ig átutal az önkormányzat. És egyben megbízza az
egyesületet, hogy a 2008.04.06-án rendezendő Start Autó - Eger Rallye lebonyolításakor
a parkoló díjat szedje be saját bevételként, de az önkormányzat felé tegyen
tájékoztatást az elszámolásról.
A Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú Egyesület részére 400 ezer forint működési
célú támogatást nyújt, melyet 2008. május 05-ig átutal az önkormányzat. Az egyesület a
kapott támogatást tánctanulásra, viseletbővítésre és egyéb működési célokra használja
föl.
A Szarvaskőért Alapítvány részére 200 ezer forint működési célú támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
IV. Napirendi pont: Tájékoztató a tavaszi pályázatokról
Barta Győző
Tájékoztatásul elmondom, hogy kistérségi kerékpárút pályázásában Szarvaskő is pályázik,
bízunk a továbbjutásban.
Dr. Zsirai Sándor
Visszaigazolták a pályázat beérkezését, jelenleg a formai felülvizsgálat folyik, ha itt megfelel,
akkor befogadó nyilatkozatot küldenek, és ezután döntenek.
Barta Győző
A településfejlesztési pályázat beadásának határideje március 28. A szükséges szerződés meg
lesz kötve, a három területre vonatkozóan. Március 20-án 9.00 órára küldünk a lakosságnak
értesítést, egyeztetés céljából, hogy a járda nyomvonalával járó bontás-fúrás mit érint. A
temető ügyében körbeadom a látványtervet, nézzétek át. Az út gyephézagos, erős, stabil,
ugyanakkor környezetbarát, és sokkal olcsóbb. A kerítésben 1-2 helyen szükséges az oszlopok
igazítása, háló szükséges csak. A ravatalozónál a mozgáskorlátozottak részére is
megközelíthető teret kell kiépíteni. Lenne benne mosdó, wc, piszoár, kívül pedig egy falikút.
A tervezett raktár nem tetszik, javaslom, hogy csak 1 szekrény legyen az ásó, kapa, csákány
stb. szerszámok tárolására, valamint a kegytárgyak elhelyezésére. A ravatalozóban lesz egy
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mobil hűtőberendezés is. Az urnafalat fölöslegesnek és borzasztóan nagynak tartom a
látványterv alapján. Szerintem az út végén (a temetőt elválasztó útnál) kellene urnafalat
építeni. Ez szebben mutatna, egy célirányos fénnyel megvilágítva. Az alapjai sziklázva
készülne, a felépítmény műkőből vagy márványból. A kitermelt földdel egy övárkot lehetne
létrehozni a kezelő Államkincstár engedélyével. Fakitermeléskor sem lenne szükség arra az
útra, így a temető biztonsága is javulna. Az útépítéskor a vízvezetéket is fagyhatár alá kellene
tenni. Szerintem módosíttassuk a terveket a ma megbeszéltek alapján csütörtökre.
Költségvetése még nincs a látványtervnek, csak szerződés-tervezete. A tervezésre 120 ezer Ft
+ Áfa költséggel számolhatunk. Készül a költségkiírás a templomra is, az akörüli szivárgóra.
A hajlatokban tele van a csatorna vízzel, amiatt nedvesedik a fal.
A járda elkészítéséhez még a kijelölő engedély kell. Figyelembe vesszük majd a lakosság
véleményét is. Véleményem szerint a helyzet hasonló, mint az Új telepen, ezért a pályázati
önrészhez a kapubejárók elkészítésében járuljon hozzá a lakosság. Így lenne teljes az út, és
csak azt kellene állni, ami a lakók kapuja elé esik.
Dr. Zsirai Sándor
Mivel a megvalósítás leghamarább a jövő évben lehetséges, az árakban számolni kell az
inflációval.
Lőrincz József
Turisztikai regionális rendezvények támogatására egy harmadik pályázat is benyújtásra kerül.
A pályázható összeg 1 millió forint, ami a nyári rendezvények tekintetében 70-80%-ban
segítené ki a falut. Ennek a beadási határideje április 15.
Barta Győző
Megkérjük dr. Zsirai Sándort, hogy a turisztikai pályázatot készítse el, és nyújtsa be.
A vár rekonstrukció ügyében a Nemzeti Földalaptól kerestek meg. A kezelői jog hamarosan a
kezünkbe kerülhet. A szennyvíz ügyében a Nordának is kell egy alátámasztó anyag, de a
térségben fel kell térképezni a problémás településeket, konkrét kérdéseket kell
megfogalmazni.
Lőrincz József
A településüzemeltetési pályázatot ki kell javítani, és holnaptól szerepeltetni kell a
képújságban is.
V. Napirendi pont: Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző
Ismerteti az V. napirendi pontot. Április 4-5-6-án kerül megrendezésre az Eger Start Autó
Rallye, vasárnap lesz a gyorsasági futam, ez lesz a legnagyobb. Jó lehetőség lenne a 3 civil
szervezet és a 25 fős személyzet együttműködéséhez. Fizető parkolók kialakítása szükséges
fönt 200, a faluban kb. 300 autó részére. Szükség lehet az utasok busszal történő
ideszállítására is. A rendezvény után össze kell szedni a szemetet, ezekből lehetne pénzt
szerezni. Konkrétan itt lenne az alkalom, ahol a három civil szervezet együtt tud dolgozni, a
település biztonságáért együttműködve hírnévre tehetünk szert.
Szavazásra bocsátom az alábbi javaslatot:
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H a t á r o z a t i javaslat V: S z a r v a s k ő K ö z s é g Önkormányzata a 2008. április
04. és 2008. április 06. között megrendezendő autóverseny ellen nem emel kifogást. A
szükséges ideiglenes forgalomszabályozáshoz hozzájárulását adja. 2008.04.06-án 6:00-18:00
óra között a Szarvaskő Ófalu, Újtelep, Állomáskert, Egercsehi elágazó és környéke
településrészek teljes területére a parkolási díjat 500.- Ft.-/nap összegben határozza meg,
melyek beszedését a civil szervezet végzi. A versenyt követően az utómunkákat is a civil
szervezet végzi. Az önkormányzat a logisztikát és a tárgyi eszközöket biztosítja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az
alábbi határozatot:
13/2008.(III.18.) Képviselő-testületi határozat
S z a r v a s k ő K ö z s é g Önkormányzata a 2008. április 04. és 2008. április 06. között
megrendezendő autóverseny ellen nem emel kifogást. A szükséges ideiglenes
forgalomszabályozáshoz hozzájárulását adja. 2008.04.06-án 6:00-18:00 óra között a
Szarvaskő Ófalu, Újtelep, Állomáskert, Egercsehi elágazó és környéke településrészek
teljes területére a parkolási díjat 500.- Ft.-/nap összegben határozza meg, melyek
beszedését a civil szervezet végzi. A versenyt követően az utómunkákat is a civil
szervezet végzi. Az önkormányzat a logisztikát és a tárgyi eszközöket biztosítja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A rally ügyében szükséges még a Tardos Fogadó tulajdonosával beszélni. A civil egyesületek
vezetőivel egy helyszíni bejárás után ki lehetne takarítani ott. Fontos a busz szervezése, a
közlekedés irányítása.
Barta Győző
Készülnek légifotók, látványképek községünkről. Jelölhetünk ki célokat az időjárás
függvényében, de legalább zöld legyen a táj. Csütörtökön jön a szakember tájékozódni.
Más témában jegyzem meg, hogy nagyon megszaporodott a külterületi autóforgalom. A
Varga-tető felé (szánkópálya) sorompót kell tenni. Két oszlopra egy fasorompó, vassal
mítolva. Önkormányzati utakról van szó, területhasználati díjat és útdíjat fizessen, aki
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használni akarja. Fontos lenne dönteni az ügyben, legalább alapokban, és a következő
Testületi ülésen dönteni.
Szintén más téma, hogy az Axel Springer cég egy almanachot kínál 100 ezer forintért, az
önkormányzat részéről a vásárlás egy gesztus lenne a kiadó felé, a jó kapcsolat
fenntartásához. Kérem a véleményeteket a kérdésben.
Örömmel jelentem, hogy lesz a községben közcélú munkás (Török Imre).
Barta Győző
Megköszöni a részvételt, nyugodalmas jó éjszakát kíván a nézőknek, és az ülést berekeszti.
k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

