JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2008. június 17-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,
Dr. Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Vincze István E.M.J.V. Aljegyzője
Meghívott vendég: Német Sándor Tervező
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Német Sándor
tervező 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.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
I. Rendezési Terv megtárgyalása.
II. 2008. július 19-20.-ai rendezvény részletes megbeszélése.
III. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Javasolja, hogy az I. napirendi pont után a III. napirendi ponttal folytassák, majd a II.
napirendi pontot hagyják a végére, mert a rendezvénnyel kapcsolatos megbeszélése
folytatódik a testületi ülés után.
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.
I. Rendezési terv megtárgyalása.
Tisztelt képviselő testület. Egy hosszú folyamatnak jutunk, bízom benne, a mai napon a
végére. Elkészült a Rendezési Terv. Természetesen a mai nap még módosíthatunk rajta, de
nagyon szeretném, ha ez az első napirendi pont azzal fejeződne be, hogy mind a Rendezési
tervet, mind az Építési szabályzatot egy-egy határozattal és rendelettel elfogadnánk. Ez a
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kihirdetés napjától érvényben is lenne. Reméljük úgy sikerült elkészíteni, hogy nem lesz
szükség módosításokra, és egy jó alapja lesz településünk további működésének.
Megkérem Németh Sándor urat, röviden ismertesse a Rendezési tervet, különösen azokat a
részeket, amelyek valamilyen módosuláson mentek keresztül.
Németh Sándor
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A Rendezési Terv hatósági és Tervtanácsi véleményezése
megtörtént. Mindenki pozitív véleményt mondott a tervről. Ez a mai nap, egy utolsó
áttekintése lehet a tervnek. Az elmúlt évben sokat találkoztunk mind a lakossággal, mind a
képviselőtestülettel. Lakossági fórumon tárgyaltuk meg mind a szerkezeti, mind a
szabályozási terv előírásait. A decemberi Területi Tervtanácson született néhány javaslat, ami
minimális változtatást igényelt a terven. A település északi részéről haladva az Ifjúsági tábor
környéke üdülőterületként jelent meg a terven, ami most különleges terület kategóriába lett
átminősítve. A volt malom környéke településközponti vegyes terület lett. A volt tanya
területe, amit most is főként üdülési célból használnak, a Tervtanácsi döntés alapján egy
lakóterületi minősítést kapott, de az eredeti állapot szerint itt állattartás is lehetséges.
Nyugodó dűlő északi területén lévő teleksor kertvárosias lakókörnyezetbe lett átsorolva. Az
őstelepülést az újteleppel összekötő településrész területhasználata pontosítva lett. Ábrázolva
lett a kerékpárút nyomvonalának egy másik kapcsolata is, Egernek a BERVA völgyi része
felé. Nagyvonalakban ezek a változtatások történtek, természetesen még ma lehet módosítani
a terven.
Barta Győző
Kérdezem a képviselőket, van e kérdésük az elhangzottakhoz.
Benkó Dániel
A tanya változtatását a Tervtanács javasolta?
Németh Sándor
A Tervtanács javasolta, mivel a történelem során ez korábban lakóterület volt. Az 50-es
évektől főként üdülési funkciót töltött be ez a településrész. Azért javasolták a lakóterület
besorolást, mert későbbiekben nem szeretnék, ha a településnek gondja lenne abból, hogy az
idegenforgalom és az állattartás funkcionálisan ellentmond egymásnak.
Benkó Dániel
A fő szabályozás mennyiben tér el az eddigiektől?
Németh Sándor
A lényege az, hogy itt lakóépületet is lehet építeni, és visszatérhetünk ahhoz az ősi állapothoz,
hogy belterületi szabályok szerint, de akár nagytestű állatot is lehet tartani. Gyakorlatilag
bővült a funkció.
Barta Győző
A Tardosi Sport tábornál fontos, hogy egy egybefüggő különleges rendeltetésű terület alakult
ki, mert ez később magánkézbe kerülhet. A malom helyreállításával ezen a területen egy
üdülési központ is létrejöhetne. A Vaskapunál a patak túloldalán lévő teleksornál van egy
úttal meg nem közelíthető rész, jobban mondva a lakók által épített híddal lehet
megközelíteni, ez egy tartalék területként lett a tervben megjelölve. Későbbiekben, ha
kiépítésre kerül az útkapcsolat, hozzákapcsoljuk a meglévő területekhez és akkor ugyanazt a
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státuszt kaphatja. A régi bánya területénél, a régi Kisvasút végállomását és fordulóját,
valamint a szemben lévő kis völgykatlant, különleges rendeltetésű területté nyilváníttattuk,
sokak kérésére.
Dr. Zsirai Sándor
A Parlament július 09-én elfogadta a területrendezési törvény módosítását, a terveket 2010-ig
kell ezzel összhangba hozni. Kérdezném a tervező urat, van-e a most elfogadásra kerülő
tervnek olyan része, ami ellentétes az új módosítássokkal.
Németh Sándor
Végigfutva a rendelkezést, a helyi tervet ez nem érinti. A megyei tervnek kell ennek a
rendelkezésnek megfelelni. A megyei terv beemelhet változásokat, de a mi rendezési
tervünket emiatt nem kell változtatni. Ami érdekes lehet ebből, az a bánya. Tehát bányatelket
kijelölni csak akkor lehet, ha összhangban van a helyi rendezési tervvel, és az építési
szabályzattal. A meglévő bányaterületeken kívül mi más bányatelket nem jelöltünk a terven,
úgy gondolom ennek a gyöngyszem településnek semmilyen bányászat nem tenne jót.
Barta Győző
Nekem tudomásom van arról, hogy létezik egy kőbánya terv a Keselyű bérc tetején, ahol most
a szánkópályánk van, illetve a Vargatető lapos is ugyanabból a kőből van. Úgy gondolom,
hogy vannak a környéken régen művelt bányák a környező falvakban, amiket könnyebben
lehet megnyitni, mint egy újat. A település határában talán nem okozna gondot, de
természetesen nem belterületen és nem természetvédelmi területen.
Mizsei Attila
Kérdezi a tervről, hogy ez milyen út.
Németh Sándor
Ez egy összekötő út, ami a település három nagy részét köthetné össze egy útkapcsolattal.
Barta Győző
Későbbiekben, ha a szükség úgy hozza egy főút szélességű, településrészeket összekötő út
épülhetne itt. Közeljövőben ebből maximum a Tölgyfa-Rózsa utat összekötő 200 m épülhetne
meg.
Az a véleményen, hogy a megyei változások ne bizonytalanítsanak el minket a terv
elfogadásától.
Németh Sándor
Minden jelenleg hatályos szabályt beépítettünk a tervbe, a megyét érintő változásokat is.
Most arról kell dönteni, hogy a terv változatlan formában elfogadásra kerül. Tehát ez még
csak egy véglegesítés lehet, ez alapján állíthatom össze az anyagot.
Barta Győző
Ez mikorra készül el? Ebben az esetben, a határozatban és a rendeletben egy határidőt kell
megjelölnünk. Érvényességet adni a tervnek, csak a változtatások bekerülésétől lehet.
Németh Sándor
A geológiai szolgálattól ki kell kérni a diabáz és wehrlit bánya, pontos határvonalait, amit
nekem ábrázolnom kell, és amit csak a település önkormányzata kérhet ki.
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A bányaterületen nyilvántartott állami ásványvagyon van, ami nem jelenti azt, hogy ez itt
bányászva volt, vagy bányászható. A területet szerepeltetnem kell a térképen. Ezen kívül még
a Főépítészi engedélyezésre van szükség.
Barta Győző
Ismertetem az első határozati javaslatot a Rendezési terv most megismert módosításainak
elfogadásához.
Határozati javaslat I.:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta,
Településrendezési tervének most megismert módosításait.

és

elfogadja,

a

település

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:
26/2008.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja
Településrendezési tervének most megismert módosításait.

a

település

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Határozati javaslat II.:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja, a település
Településrendezési tervével összhangban lévő Építési Szabályzat tervezetet érintő
módosításokat.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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:
27/2008.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja, a település
Településrendezési tervével összhangban lévő Építési Szabályzat tervezetet érintő
módosításokat.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
II. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
1. A múlt héten kezdődött meg a település közművelődési vizsgálata. Megkérem az
alpolgármester urat, tájékoztasson erről minket.
Dr. Zsirai Sándor
A múlt héten történt ennek a vizsgálatnak az első része, első megbeszélése. A vizsgálatot a
sárospataki Művelődési Központ igazgatónője Csatlósné Komáromi Tünde fogja lefolytatni.
A vizsgálat célja, hogy áttekintse a közművelődés helyzetét az önkormányzatoknál, továbbá
segítséget nyújtson a helyzet javításához. Kaptunk egy intézményi dokumentum listát, amit a
vizsgálat során kell a szakértő rendelkezésére bocsátani. Továbbá az önkormányzat
munkájára, a költségvetés közművelődéssel kapcsolatos bevételeire és kiadásira, a
közművelődéssel kapcsolatos testületi határozatokra, rendezvényeinkre, esetleges
pályázatokra, statisztikákra volt kíváncsi a szakértő. Fodorné Ildikó képviselő asszonnyal, aki
szintén részt vett a megbeszélésen, megpróbáltunk a kérdéseire választ adni. Még két további
megbeszélés várható. Pályázatokkal kapcsolatos információkra hívta fel a figyelmünket.
Tájékoztatást adtunk a településen lévő és közművelődéssel foglalkozó civil szervezetekről. A
vizsgálat végén a tapasztaltakról és a megállapításokról tájékoztatást adunk a
képviselőtestületi ülésen és ezen keresztül a település lakosságnak is.
Barta Győző
Reméljük, kapunk
hasznosíthatunk.

egy

segítséget

nyújtó

munkaagyagot,

amit

a

későbbiekben

Fodor Istvánné
Kérdezte a körművelődési vizsgálatot végző szakértő, hogy van e nekünk határozatban
kijelölt közművelődési színterünk.
Dr. Zsirai Sándor
Úgy gondolom a 2003-as évben született ilyen határozatunk, meg kell néznünk.
Folytatnám a település közlekedésbiztonsági helyzetének javítását célzó intézkedésekkel.
Megtörtént a település bejárása szakértőkkel, a képviselőtestület tagjaival, az önkormányzat
Főmérnöki Irodájával, valamint későbbiekben a Magyar Közút KHT képviselőjével. A
forgalmi rend módosítására javaslatok születtek, illetve érkezett egy lakossági kérelem is
zsákutca tábla és egy közlekedési tükör kihelyezésére. A 25-ös Fő út forgalomlassításával
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kapcsolatban két forgalom elterelő sziget, illetve a vasúti hídnál körforgalom kiépítése adhat
megoldást, amit még egyeztetni kell a Magyar Közút Forgalomtechnikai Osztályával. Egy
részletes, áttekintő terv kidolgozására van szükség, amely teljes egészében felöleli a település
közlekedési rendjét. Az áttekintés után a későbbiekben, ismételten vissza kell térnünk erre a
témára.
Barta Győző
A legnagyobb veszélyt jelentő 25-ös Fő út forgalmi lassítására mit tartalmaz ez a javaslat?
Dr. Zsirai Sándor
Mivel két számjegyű főútvonalon nem lehet elhelyezni fekvőrendőröket, a forgalom
lassítására lámpás csomópont kialakításával, vagy forgalomlassító szigetek beépítésével
lehetséges. Általános tapasztalat az, hogy fizikai akadályok elhelyezése, hozza csak meg a
kellő eredményt. Tehát a főúton forgalomlassító szigetek, esetleg körforgalom, a település
többi részén a fekvőrendőr jelenthet megoldást.
Barta Győző
Hol lehetne a szigeteket elhelyezni?
Dr. Zsirai Sándor
Eger felől a Tölgyfa úti buszmegálló és a kereszt közötti egyenesben jobb oldalt. A falu másik
végén pedig, a gyalogátkelőhely és a vasúti híd közötti szakaszon. Meg kell mérni és
terveztetni, hogy hol fér el az Országos Közúttervezési Szabályzat szerint.
Benkó Dániel
A falu elejére a Tölgyfa út felé Szarvaskő tábla kihelyezése szükséges, mivel onnantól
50km/h a sebességhatár, akár egy lakó-pihenő övezet táblával kiegészítve.
Barta Győző
2. Az egyebek között a következő, hogy a Virágos Magyarországért versenyre jelentkezés
megtörtént. Az interneten meg lehet nézni a jelentkezett települések között Szarvaskőt.
Fontos, hogy folytatódjon az tavaly megkezdett helyi Virágos Szarvaskőért verseny is. Kérem
a falutévében megjelentetni, hogy várjuk a csapatok jelentkezését a Községházán. Ki kell
tölteni a jelentkezési lapokat, hogy tudjuk, kiket kell majd díjaznunk a verseny végén.
Kérdezem Lőrincz József képviselő urat, kíván e hozzászólni az elhangzottakhoz.
Lőrincz József
Az előzőekben elhangzott napirendi pontokhoz hozzászólva nincs közművelődési
szabályzatunk, de ettől sokkal fontosabb, hogy a pályázat írása során kiderült, hogy a
település kötelező feladatainak ellátására sincs szerződésünk. Két kötelező feladata az
önkormányzatnak az étkeztetés ellátása, és a szociális ellátás és idős gondozás. Akkor is
kötelező ezen feladatokat ellátni, ha jelen pillanatban egyetlen rászoruló sincs a településen.
Mindezt azért hoztam fel, mert úgy tudom jövő héten várható egy szociális és gyámügyi
vizsgálat, és kérhetik ennek meglétét. Ha jól emlékszem január környékén hozzá is fogtunk
ennek a feladatnak az előkészítéséhez, de ez valamilyen oknál fogva megakadt.
Barta Győző
Mit jelent ez pontosan?
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Lőrincz József
Azt, hogy a betegek gondozására és az idősek ellátására rendelkeznünk kellene szociális
gondozóval, vagy szerződésben kellene állnunk ennek a feladatnak az ellátására valakivel.
Dr. Zsirai Sándor
Javaslom, hogy vegyük fel a Szociális Irodával a kapcsolatot, hogy melyek azok a feladatok,
amit konkrétan nekünk kell ellátnunk.
Barta Győző
Lehetséges, hogy együttműködési megállapodással megoldható Eger városával.
Dr. Zsirai Sándor
Az étkeztetéssel kapcsolatban az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázatban, ami június 16-án
lett beadva, vállaltuk azt, hogy a Sziklakert étteremben biztosítjuk az idősek menüs
kiszolgálását, fél adagot és kímélő ételt is, abban az esetben, ha erre igényt tartanak.
Eddig még nem igazán volt erre igény.
Lőrincz József
Másik nagy probléma, hogy még mindig nem oldódott meg a Falugondnokság sorsa.
Próbáljuk rendben tartani a közterületeket, de szükséges egy rendszeres, következetes, állandó
karbantartás is.
Barta Győző
Úgy gondolom, hogy most van olyan közmunkásunk, aki ezeket a feladatokat ellátja. Jelen
pillanatban egy kis segítséggel ez a feladat meg van oldva. A Falugondnoki feladatok ellátása
nem tartozik a Virágos Magyarországért versenyhez.
Lőrincz József
A verseny nem csak a virágokról szól. A verseny 20%-ban szól a virágról, 80%-ban a
település arculatáról, összképéről, utak árkok tisztaságáról, rendben tartásáról. A közmunkás
segítői mi vagyunk Benkó Dániel képviselőtársammal és ez nem elég, nem győzzük.
Mizsei Attila
Arra gondolunk, hogy nem a megszokott minőségben és mennyiségben van rendben tartva a
település.
Barta Győző
Úgy gondolom, ami feladatot addig el kellett látnunk az most is el van látva. Ami meg fel fog
merüli, azt is el fogjuk látni. Nem tudom, hogy konkrétan mire gondolsz. Mond már el légy
szíves.
Lőrincz József
Nem nyírtunk füvet annyiszor, ahányszor kellett volna.
Barta Győző
Vannak olyan területek, ahol már háromszor le lett nyírva. Sajnos most olyan az időjárás,
hogy áprilistól egészen novemberig nő a fű. A költségvetés meghatároz egy bizonyos határt,
nem tehetjük meg, hogy kéthetente kaszáltatunk.
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Lőrincz József
Mivel nincs szerződésünk senkivel ez a keret még nincs elköltve. Szerintem kevesebb
költséggel jár egy rövidebb füvet levágatni, mint a hosszabbat, amit utána még össze is kell
szedetni. Esztétikailag sem szép, ha rendben áll a levágott fű.
Barta Győző
Az a pénz, amit mi megszabtunk a költségvetésben, háromszori kaszálásra elég. A
kulcsfontosságú területek, már most is háromszor voltak kaszálva, pedig még csak június
közepe van. Többszöri kaszáláshoz emelni kell a költségvetés erre vonatkozó sorát.
Szerződést, pedig két héten belül kötni fogunk, mivel a kiírt pályázatok értékelhetetlenek
voltak a számunkra, csak magára az egyes munkafolyamatokra külön fogunk árajánlatot
kérni. El kell gondolkoznunk azon a virágos versennyel kapcsolatban, hogy megsűrítjük-e a
kaszálást és erre a forrást honnan biztosítsuk. Megnőtt a kaszálási időszak, már 6 hónap, a
költségvetés településüzemeltetés soron kb. 1 millió Ft-ot szerepel, ennyit terveztünk, most
másfél hónapnál járunk és a tervezett háromszori kaszáláson már túl vagyunk.
Fodor Istvánné
Nem a virágos verseny miatt, nem a vendégek miatt és nem csak a nagy rendezvényre kell
szépnek lennie a falunak, hanem magunk miatt, azért, hogy az itt élők jól érezzék magunkat.
Nekem és a lakosságnak is gazdátlannak tűnik a feladat. Igenis többször kell nyíratni a füvet
és valószínűleg olcsóbb is, ha rövidebb.
Dr. Zsirai Sándor
Kérdezem képviselőtársamat, szakmailag hány centiméternek kell lennie a fűnek vágáskor,
hogy ne kelljen összeszedetni.
Benkó Dániel
Én ebbe a vitába nagyon rosszul venné ki magát, ha beleszólnék. Egy 30-40 cm-es füvet le
lehet vágni egyszerű damilos kaszálással, ezt egy 80-90%-os gépi teljesítmény mellett még
meg lehet tenni, és azt nem kell összeszedni. 60-70 cm-es füvet már nem darál le a gép,
maximum tárcsával lehet levágni, de az olyan mintha hagyományos kaszával vágtuk volna,
ahol a szálas fű ott marad. A jól ápolt településképhez hozzátartozik a rendszeres 40 cm-es
hosszúság alatti vágás, de távol álljon tőlem, hogy azt gondoljátok, hogy én mindenáron
kaszálni akarok.
Barta Győző
Azt kell eldöntenünk, hogy melyek azok a területek amiket, ha kell, még többször
kaszáltatunk. Én szívesen átadom azt a feladatot bármelyi képviselőnek, hogy eldöntse mikor
hol szükséges vágni. A javaslatom az, hogy tárgyaljuk meg egy munkamegbeszélésen a
kaszálandó területeket, hol, hányszor kell vágni, a most megbeszélt elvek szerint.
Lőrincz József
Még mindig a virágos versennyel kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Még mindig rengeteg
virág van az iskolaudvaron. A helyek pedig üresek.
Barta Győző
Vártuk, hogy a lakosság elvigye.
Fodor Istvánné
Kitől lehetett elvinni?
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Barta Győző
Török Imrétől, tőlem. Aki kért, kapott. Persze nem a saját háza elé. Ilyet egy ízben utasítottam
el.
Fodor Istvánné
Török Imre azt mondta, hogy Danitól lehet elvinni. Ebből is látszik, hogy nincs gazdája a
dolgoknak. Került virág nem megegyezett helyekre is.
Lőrincz József
Szintén a virágosítással kapcsolatban, nem régiben itt járt egy országosan neves kertész, és
jóindulata jeléül ellátott minket tanácsokkal. Elkezdtük a munkát, de lassan haladunk, mert
kevés a külső segítség. Felmértük a képviselőtársammal a konténer eltakarásához szükséges
anyagot. 13db 2m-es, 40cm széles, 60cm magas tölgyfa ládát fogunk készíteni. A fagyalsor
ültetése elkezdődött. Felkérhetnénk a lakosságot, hogy segítsenek.
Barta Győző
Lakossági telefon érkezett az elhangzottakhoz, Ivacs Gábor felajánlotta a faanyagot a
virágládákhoz. Köszönjük szépen a felajánlást, úgy látszik, érkezik a lakosságtól segítség,
megéri élőben közvetíteni a testületi ülést. Kérném a lakosságot, hogy a két virágosítani
kívánt terület, a Vasúti híd és a pince között, illetve az újtelepi feljáró és a buszmegálló
közötti részre várjuk a segítséget.
Van még hozzászólás az elhangzottakhoz?
Az egyebek között a következő a közvilágítás helyzete. A múlt évben elkezdődött Vaskapudűlőben a közvilágítás bővítése, múlt év októberében 5 lámpatest felszerelésre is került.
Különböző anyagbeszerzési problémák miatt elhúzódtak a munkák, de a múlt hét folyamán a
közvilágítás helyzete megoldódott. További 3 majd 7, összesen 15 lámpatest került
bekapcsolásra. A Nyugodó dűlőben is felszerelték végre a hiányzó kapcsolószekrényt és 5
lámpatest került bekapcsolásra. A telektulajdonosok összefogásával, és hozzájárulásával
tovább bővíthető a lámpasor.
Következő bejelentésem igen örömteli, gyarapodott a településünk. Vagyonrendezés során
8db összesen 2,5 ha terület került vissza Egertől Szarvaskő tulajdonába.
A pályázatokkal kapcsolatban. A beadott pályázatok között a rendezvényre beadott
hiánypótlása megtörtént, más hírünk sajnos még nincs róla. Településfejlesztési pályázat
esetén még hiánypótlásra sem szólítottak fel. Reméljük, ez azt jelenti, hogy bizakodhatunk.
Tegnap beadásra került egy újabb, nagyon szép pályázat, „Idősbarát Önkormányzati díj”
néven. Önkéntes segítők készítették el a pályázatot. Köszönjük nekik. Siker esetén 1.000.000
Ft nyerhető. A pályázat arról szól, hogy mi az amit, eddig tettünk és mi az amit, ezután
tehetnénk, ami a településen élő idősek életét megszépíthetné. Nagyon sok ajánlás készült
hozzá, bízunk benne, hogy nem volt hiábavaló a munkájuk.
3. Szeretnék ismertetni két átcsoportosítást, amit a Gazdasági Irodától kértem.
Szarvaskő Község 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
szóló 1/2008 (II.13.) sz. rendelet 7. §-ban biztosított jogkörömben eljárva az alábbi
előirányzat módosításokat rendelem el:
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Címszá
m
II/5/1/5

Címszám megnevezése

Összeg
(eFt)
-30

Segélyek/
Közgyógyellátás/
Működési költségvetés/
Speciális
célú
támogatások
II/7/3/1
Beruházások/
-600
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat tervezési
költség/ Felhalmozási
kiadások/ Beruházási
kiadások
II/7/3/1
Beruházások/
-200
Szennyvízhálózat
és
ivóvízhálózat tervezési
költség/ Felhalmozási
kiadások/ Beruházási
kiadások
ÖSSZESEN
-830

Címszám
II/5/10/5

Címszám megnevezése

Összeg
(eFt)
Segélyek/
Temetési +30
segély/
Működési
költségvetés/ Speciális
célú támogatások

II/7/6/1

Beruházások/ Tölgyfa +600
utca építés kivitelezési
terv/
Felhalmozási
kiadások/ Beruházási
kiadások

II/7/8/1

Beruházások/
+200
Köztemető
rekonstrukció/
Felhalmozási kiadások/
Beruházási kiadások

ÖSSZESEN

+830

A másik átcsoportosítás, a Ben-Túr BT-vel 2008. április 1.-én kötött vállalkozói szerződés
főösszege 2008. március 31-én megváltozott, mivel nem keletkezett annyi feladat és kiadás a
mezőgazdasági területek gondozásával és a téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatban,
amennyivel a szerződés kötésekor számoltunk. A szerződésben foglalt összegek 2007.
december 31.-éig nem teljesült része 2008. évben 2007. évi kötelezettséggel terhelt
pénzmaradványként jelenik meg. Mivel a szerződés főösszege csökkent, ezért a
pénzmaradvány is felszabadul. Ezen szabad pénzmaradványt kérném az év folyamán
ugyanezen feladatokkal kapcsolatban felmerült kiadásokra felhasználni.
A szerződésmódosításnak megfelelő az alábbi átcsoportosításra van szükség:
II/1/2/3 címszámról II/1/1/3 címszámra 23.050 Ft pénzmaradvány átcsoportosítása, mely
összeggel ezen feladat túlteljesült, ezért itt a pénzmaradvány felhasználásra is került.
A II/1/2/3 címszámon 167.000 Ft-tal, a II/1/6/3 címszámon 246.000 Ft-tal csökken a
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, valamint ugyanezen összegekkel nő a szabadon
felhasználható.
Kérdezem a képviselőtestületet, van e kérdésül a megismert módosításokkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem, fogadjuk el a módosításokat.
Határozati javaslat :
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a 2008.
módosításairól adott tájékoztatást tudomásul veszi.

évi

költségvetés

előirányzatainak

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:
28/2008.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés előirányzatainak
módosításairól adott tájékoztatást tudomásul veszi.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
4. További bejelentés, hogy született egy közterület használati megállapodás az önkormányzat
és Kovács László hevesi vállalkozó között. Dinnyét szeretne árusítani ideiglenes jelleggel a
nyár folyamán őszig, havi 5.000 Ft bérleti díj fejében. A szerződés most kerül aláírásra, a
vállalkozó vállalta, hogy szarvaskői emléktárgyakat is fog bizományban árusítani a
pavilonjában.
5. Szintén aláírásra került a BEN-TÚR Bt-vel készült szerződés az eddig elvégzett munkáról,
valamint az iskolaépület bérbeadásáról szóló szerződés. Az első számlák kiállításra kerültek,
bízunk benne, hogy a kifizetés is megtörténik hamarosan. Van még egy megkötött
szerződésünk Molnár Alberttel a Paintball pálya üzemeltetőjével, ami mostantól fix havi
5.000 Ft bevételt jelent, függetlenül attól, hogy hány alkalommal jártak nála. Ez dupla
összeget fog jelenteni az eddigiekhez képest.
Kérdezem, van e valakinek még bejelenteni, hozzászólnivalója.
Lőrincz József
Az Állomáskertben lévő sátortető javítására lenne szükség.
Benkó Dániel
Bejelentés érkezett, hogy a vasútállomásnál az utóbbi két nagy esőzés bemosta a földet,
egészen a sínekig. Török Imre annyira eltakarította, hogy a vasúti közlekedést ne
veszélyeztesse. Lefényképeztük az állapotot, a holnapi nap során szeretnénk írni egy levelet a
MÁV-nak ezzel kapcsolatban. Szeretnénk, ha a tulajdonukban lévő vízelvezető árkokat
kitakarítanák. Mi a közvetlen veszélyt elhárítottuk.
Fodor Istvánné
A MÁV üdülőjének bérleti díjáról is kellene egy levél, illetve az udvarán álló kútnak eltűnt a
teteje.
Barta Győző
A kúttetőt pótolni fogjuk fából, azt nem veszik be a MÉH telepen.
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Fodor Istvánné
A templom vízelvezetésének tervezője jelentkezett e már?
Barta Győző
Holnap keressük Türk Antalt a Közműtervező Irodában.
A templom körüli árok ásásához meg kell rendelnünk a gépet, szeretnénk tudni, hogy mikorra
rendeljük. A földmunkák idejére a Petőfi utca le lesz zárva a zsákutca bejáratáig. Ez a
legkritikusabb pontja a falunak esőzések idején, vízelnyelő és vízfogó beépítésére van
szükség, talán így a sok hordalék nem kerülne az útra.
Van még hozzászólás az egyebekhez. A következő napirendi pontot.
III. 2008. július 19-20.-ai rendezvény részletes megbeszélése.
A rendezvény eddig összeállított rövid ismertetése után a képviselőtestületi ülést követő
munkamegbeszélésen folytatnánk a program részletes kidolgozást. Megkérem az
alpolgármester urat, tájékoztassa a nézőket a rendezvény programjairól.
Dr. Zsirai Sándor
A rendezvénynek a „Váraljai lakodalom, patakparti sok-a-dalom” elnevezést adtuk. A két
nap a következők szerint alakul.
2008. július 19. Szombat
12.00 - 14.00 Érkező csoportok fogadása
12.45 - 13.00 Megnyitó
13.00 - 14.30 HAGYOMÁNYŐRZŐ MŰSOROK: - Egercsehi Asszonykórus, - Demjéni
Hagyományőrzők, - Andornaktályai Asszonykórus, - Egerszóláti Asszonykórus
- Szihalmi Tobán Hagyományőrzők,- Parádi Hagyományőrzők,- Szederinda
Néptánc Együttes, - Tardi Hagyományőrzők, - Szarvaskői Hagyományőrző
Egyesület
15.00 - 17.00 LAKODALMAS MENET: A szarvaskői hagyományok felelevenítésével indul
a vőlegény és a násznép a menyasszonyt és ágyát kikérni. Templomi esküvőt
követően az ifjú pár és a násznép a falu utcáin vonulva érkezik vissza a
lakodalomba, ahol a menyasszony- és menyecsketánc hangulatában
mulathatnak a vendégek.
17.00 - 18.00 Vacsora
18.00 - 19.00 SZABÓ ANNA MESEMONDÓ MŰSORA
19.00 - 20.00 PACSIRTÁK ÉNEKEGYÜTTES FELLÉPÉSE
20.00 - 24.00 LAKODALMI VIGADALOM – BÁL Zene: GRAFFITY ZENEKAR
2008. július 20. Vasárnap
9.00 - 12.00 TÚRAVERSENY: Szarvaskő és környéke földtani történelmi
nevezetességeinek megtekintése.
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12.00 - 13.30 Ebéd
13.30 - 16.00 SZARVASKŐI HAT-PRÓBA VETÉLKEDŐ: 1. Vámszedés, 2. Kőhordás, 3.
Vadászat, 4. Nyoszolya hordás, 5. Pyrker szoros (kocsihúzás), 6. Fakitermelés
A versenyben résztvevő csapatok ingyenes belépőt kapnak a koncertekre.
16.00 - 16.40 ACÉLGÁRDA GERMÁN HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ELŐADÁSA
Látvány és lándzsaharc, valamint fegyverbemutató.
Belépőjegyes rendezvények:
17.00 - 18.30 ROY & ÁDÁM TRIO KONCERT
18.30 - 19.00 Vetélkedők eredményhirdetése
19.00 - 20.00 DUMASZÍNHÁZ Fellépők: Kiss Ádám, Kovács András Péter
21.00 - 22.30 ZANZIBAR KONCERT
22.30 - 23.00 ŰZIJÁTÉK
12.00 - 02.00 TUTTI - FRUTTI DUÓ Barta Zsolt és Takács Afrodité
A felkérő levelek és a koncertszerződések el lettek küldve, minden programnak meg van a
felelőse. A végleges program a képújságon párnap múlva meg lesz jelentetve.
Barta Győző
Várjuk a lakosságtól a segítséget, mind a lebonyolításban, mind a szervezésben. Köszönjük a
figyelmet és a felajánlást.
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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