JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2008. április 22-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Fodor Istvánné, dr. Zsirai Sándor,
Mizsei Attila.
Tanácskozási joggal: dr. Barta Viktor Eger M.J.V. Polgármesteri Hivatal Jogi Iroda vezetője.
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Eger M.J.V. Polgármesteri Hivatal
Gazdasági Iroda vezetője.
Jegyzőkönyvvezető: Vallusné Farkas Andrea
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Irodavezető
asszonyt és 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
Barta Győző
Ismertetem az első napirendi pontot.
I. Szarvaskő Község Önkormányzati gazdálkodásának 2007. évi helyzetéről készített
beszámoló elfogadása.
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. évről szóló beszámolója. Az önkormányzati 2007. évi beszámoló
magában foglalja az év 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. évi zárással összefüggésben készített anyagot, és azt fogadja el.
Tájékoztatásul elmondom, hogy jelen pillanatban az önkormányzat 25 millió forintos lekötött
pénzeszközzel rendelkezik. A főszámlánkon 6,5 milliónk van, ami összesen 31,5 milliót
jelent. Természetesen ebből van kötelezettséggel terhelt is. Kérdezem a képviselőket, van-e
véleményük, kérdésük?
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Dr. Zsirai Sándor
Kérdésem lenne, hogy az 592 e forint szállítókkal kapcsolatos tartozás mit jelent?
Túlfizetésként 302 e forint kötelezettség mit jelent? Igen jelentős kintlévőségek vannak 1080
e ft összegben, szerintem ezekről egyszer részletesen is tárgyalni kellene.
Kérdésem továbbá, hogy az önkormányzati vagyonelemek miből állnak, ez is megérne egy
külön tárgyalást. Egy későbbi hitelfelvételhez vannak-e vagyontárgyak, azok milyen módon
terhelhetők hitellel? Ezeknek a vagyontárgyaknak mekkora a fedezeti értékük, ezt jó lenne
tudni.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Válaszolok a kérdésekre sorban: a szállítói tartozások olyan tartozások, amiknek a határideje
áthúzódott 2008-ra. Volt olyan is, aminek eleve 2008-ra volt a fedezete. A vagyonelemekről
van egy önkormányzati kimutatás, ez tartalmazza a forgalomképes vagyontárgyakat. Ez kb.
500 milliós tétel, nagy része telek és földterület. A vagyon piaci értéke sokkal nagyobb is
lehet.
Barta Győző
A vagyonelemek jelentős része mezőgazdasági földterület, közel 200 hektár, ez a település
tartaléka. A helyi adók, kintlévőségek megtárgyalására egy következő testületi ülésen az
adóiroda képviselőjével kerülhet sor. Utána kell nézni ennek a közel 1 milliós kintlévőségnek.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Egernél próba jelleggel bevezettük, hogy számla kifizetés előtt az Adóirodával egyeztetünk,
és ha van tartozás, akkor azt levonjuk a kifizetendő összegből. Ezt az eljárást most kezdjük a
szállítókkal kapcsolatban . Sok pluszmunkával jár, de megpróbáljuk.
Barta Győző
Mindenképpen figyelni kell, hogy a segélyezettek köre pl. nem termel-e kintlévőséget.
Lőrincz József
Nincs olyan lehetőség, hogy a tartozóknak a számláját zároltatni lehessen? Ha régen tartozik
valaki pl.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Inkasszó lehetőség van, de a bankok szólnak figyelmeztetésképpen az ügyfélnek, nehéz a
behajtás.
Barta Győző
Ha nincs egyéb észrevétel a témában, akkor kérem szavazzunk.
Határozati Javaslat I.:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. évről szóló beszámolóját. Az önkormányzati 2007. évi beszámoló
magában foglalja az év gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez
szükséges mellékleteket.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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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:
15/2008.(IV.22.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az
államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2007. évről szóló beszámolóját. Az önkormányzati 2007. évi beszámoló
magában foglalja az év gazdasági folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez
szükséges mellékleteket.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző: ismerteti a második napirendi pontot:
II. Virágosítási verseny meghirdetése
Lőrincz József
Felolvasnám a versenyfelhívást. Támogatni szükséges a nevezést, ennek tükrében kell a 2008as pénzünket szétosztani.
Barta Győző
Örömmel mondhatom, hogy településünk évről-évre szebb. Ebben az évben is pályázunk az
országos versenybe is, és a települési versenyt is meghirdetjük. Az idei virágrendelés a
következőképp alakult:
900 tő muskátli összesen, ebből:
800 tő álló vulkán muskátli,
100 tő középfutó muskátli,
100 tő hópehely futó,
150 tő cirmos virágú büdöske.
Szeretnénk, ha a csapatok ugyanúgy felállnának, és bővülne a résztvevők, valamint a területek
köre is. A felsorolt virágokból lehet igényelni és elvinni. Május 5-6. napján hoznak el 2
szállítmánnyal. A versennyel kapcsolatos kiírás megjelenik majd a képújságban. A
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támogatások a csapatokból és a területtől függnek, a saját ízlésre is meglesz az előző évihez
hasonlóan a támogatás. A viráganyag itt lesz, rajtunk múlik, mikor ültetjük ki.
Lőrincz József
Tavaly elértünk egy jó eredményt, sok tapasztalatot szereztünk. De van negatív tapasztalat is,
ezek tükrében írjuk ki a versenyt. Jó lenne, ha valaki a faluban koordinálná a versenyt, ki
kellene osztani a területeket, ha a virágok itt vannak, akkor már tudatosan, a hely tudatában
válasszanak a csapatok virágot. Falugondnokunk hivatalosan nincs, ezt meg kell beszélni.
Fodor Istvánné
Szerintem a helyi versenyt is meg kell hirdetni, és az országosra is nevezni kell. Ezt egész
nyárra vállalják fel a csapatok, őket segíteni kell. Először meg kell hirdetni a települési
versenyt, utána látjuk majd meg, hogy felvállalnak-e utcákat is.
Barta Győző
Szerintem mi hatan 1-1 csapatot rá tudunk beszélni az indulásra. Verseny nélkül is voltak
gazdái a területeknek. A kiírás a hirdetőtáblán és a képújságban is megjelenik majd. Kérem a
döntéseteket, kérem, szavazzunk.
Határozati javaslat II:
Szarvaskő Község Önkormányzata meghirdeti a 2008. évi Települési Virágosítási Versenyt.
Ezzel egy időben pedig benevez a Virágos Magyarországért 2008 országos versenybe.
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:
16/2008.(IV.22.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata meghirdeti a 2008. évi Települési Virágosítási
Versenyt. Ezzel egy időben pedig benevez a Virágos Magyarországért 2008 országos
versenybe.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Mindenki saját büszkeségére ülteti először a virágot, ezt az alapelvet tartsuk be az idén is
szerintem.
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Lőrincz József
A díjkiosztón azt tapasztaltuk, hogy sok különdíj többet ért, mint a fődíj, sorsoltak traktort,
facsemetét, kisgépeket. Erre is lehet „gyúrni”.
Barta Győző
A virágmennyiség rendelkezésre fog állni, még több is van, mint tavaly. Kérjük a lakosság
segítségét a színvonalas munkához.
III. Egyéb ügyek, szóbeli kérelmek, indítványok
Barta Győző
Szeretném, ha döntenénk a falugyűlés időpontjának a megváltoztatásáról. Április 25-re volt
betervezve, de Habis László polgármester úr is jelezte, hogy nem tud jönni, és a pályázatokkal
kapcsolatos határidők betartása is fontosabb ennél. Kérem, hogy május 16-ra tegyük át a
falugyűlés időpontját.
Határozati Javaslat III.:
Szarvaskő Község Önkormányzata a 2008. évi Falugyűlésének időpontját a betervezett
április 25. helyett május 16. 18.00 órára módosítja.
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:
17/2008.(IV.22.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata a 2008. évi Falugyűlésének időpontját a betervezett
április 25. helyett május 16. 18.00 órára módosítja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A pályázatokkal kapcsolatosan a Tölgyfa úttal, járdával és a temetővel kapcsolatos pályázat
beadási határidejét másodszor módosítják, jelen pillanatban május 5-re. Ez a pályázat jól áll.
Nyár végére komplett engedélyekkel kell rendelkeznünk. Együttműködési megállapodás lett
aláírva, a támogatási szerződés elindítására ez a tulajdonba vétel is elkészülhet. A tervek
elkészültek, hídelemek, átereszek szükségesek. Jó lenne, ha a tulajdonosok hozzájárulnának
az önrészhez. A temetői út is burkolatot kapna, a ravatalozó kibővülne a tervek alapján. Másik
pályázatunk a turisztikai, amellyel kapcsolatban átadom a szót Zsirai úrnak.
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Dr. Zsirai Sándor
A turisztikai pályázatunkban van néhány technikai hiányosság. Szükséges az érintett
tulajdonosoktól a hozzájárulás, a konzorciumi tagok adatai kellenek.
A pályázattal nyerhető összeg 37 millió + ÁFA. Péntekre minden információt le kell adni.
Barta Győző
Következő pályázatunk a kerékpárút pályázat. Itt a teljes összeg 200 millió forint, ennyire
lehet pályázni. A szarvaskői önrész 30 millió lehet. Azért dolgozunk, hogy ebből minél többet
el tudjunk nyerni.
Lőrincz József
Van egy negyedik pályázat is, 900 ezer forint támogatásra is pályáztunk, turisztikai
rendezvények lebonyolításához. Ezt is szeretnénk elnyerni.
Barta Győző
Ez az összeg is nagyon jó lenne, ha elnyernénk. Az elmúlt 2 év nagy rendezvényeihez nem
nyertünk, most jó lenne ez a kis anyagi segítség.
Ez a négy pályázatunk van tehát folyamatban, a következő a várral kapcsolatos
idegenforgalmi célú pályázat lesz. Ezután pedig a szennyvízzel kapcsolatosan akarunk
pályázni.
Az önkormányzat által meghirdetett település-üzemeltetési pályázatra 2 jelentkező van. Az
elbírálás még előttünk áll.
Nagyon fontos kérdésben kell még döntenünk: 100 ezer forinttal meg kell növelnünk a
Polgárőrségnek nyújtott támogatást. 400 ezret hagytunk jóvá az egyesületnek, de gyorsan meg
kell növelni az utóbbi időben megkísérelt betörések miatt. Ezek megfékezésére és
megakadályozására támogatnunk kell a Polgárőrséget.
A körzeti megbízott rendőrünk nem kap kilométer-támogatást a munkájához. Ígéretet tettem,
hogy az utólagos elszámolást megelőlegezem neki. Amennyiben ez lehetséges, ezt is meg kell
tárgyalnunk.
Határozati Javaslat IV:
Szarvaskő Község Önkormányzata a Szarvaskői Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Polgárőr
Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodást módosítja, és részére az
elfogadott 400 ezer forint helyett 500 ezer forint működési célú támogatást nyújt.
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:
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18/2008.(IV.22.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata a Szarvaskői Közbiztonsági és Bűnmegelőzési
Polgárőr Kiemelkedően Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodást módosítja, és
részére az elfogadott 400 ezer forint helyett 500 ezer forint működési célú támogatást
nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József
Beszélnünk kell még három nagyon fontos kérdésről:
• iskola épület bérleti díja nincs rendezve, miért?
• közhasznú foglalkoztatás problémáját meg kell oldani!
• adminisztratív munkaerő problémáját meg kell oldani, nem elég a háromszor fél nap
munkaidő!
Barta Győző
A közhasznú munkaerőt Török Imre személyében május 05. napjával tudjuk munkába állítani.
Még két hölgy foglalkoztatására van lehetőség ezen felül. A 70 %-át a fizetésüknek az állam
adja, de egyes esetekben – pl. parlagfű irtása – az állam 90 %-ban fizet.
Az iskola épületét kibérelni szándékozó úrral tartjuk a kapcsolatot. Elmondása szerint
adóhatósági igazolás beszerzése miatt késik, de záros határidőn belül rendezni tudja a bérleti
díjat.
Az adminisztratív munkaerővel kapcsolatban elmondom, hogy a jelenleg fennálló háromszor
fél napos munkaidő valóban nagyon kevés. Hiába tesz meg mindent a kolléganő, ennyi idő
alatt nem lehet önkormányzatunk feladatait elvégezni. Sajnálom a helyzetet, mert Andival jól
össze tudunk dolgozni, de ez hosszú távon nem fog működni.
Dr. Zsirai Sándor
Véleményem szerint kérjük fel dr. Estefán Géza Jegyző urat a helyzet megoldására.
Határozati Javaslat V:
Szarvaskő Község Önkormányzata felkéri dr. Estefán Géza Jegyző Urat, hogy az
önkormányzat adminisztratív dolgozójának helyzetét, és a fennálló állapotot 1 héten belül
oldja meg.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 1 hét

Szavazás
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta a határozati
javaslatot.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az
alábbi határozatot:
19/2008.(IV.22.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata felkéri dr. Estefán Géza Jegyző Urat, hogy az
önkormányzat adminisztratív dolgozójának helyzetét, és a fennálló állapotot 1 héten
belül oldja meg.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 1 hét

Barta Győző
Köszönöm a figyelmet a tévé előtt ülőktől, köszönöm a részvételt a jelenlévőktől. A testületi
ülést berekesztem. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok.

k. m. f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

