JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2008. augusztus 26-án megtartott
rendkívüli testületi üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,
Tanácskozási joggal: Dr. Vincze István E. M. J. V. Aljegyzője
Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi Iroda Vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna
Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Vincze István
Aljegyző urat és Dr. Barta Viktort a Jogi Iroda Vezetőjét.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása.
2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Kéri,

hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
Ismerteti az első napirendi pontot.
1. Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv elfogadása
Szarvaskőben óvoda soha nem volt, az iskola pedig 1976-ban bezárt, viszont minden településen
a kötelező feladatellátások között szerepel a közoktatási feladatok ellátása, amit mi az Egri
Kistérségi Társuláson keresztül oldunk meg.
A rendkívüli testületi ülés oka, hogy 2008. augusztus utolsó hetében valamennyi
tagönkormányzatnál képviselőtestületi ülést kell tartani, mivel a kistérségi Intézkedési Tervet az
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EKTcT 2008. augusztus 29-i társulási ülésén fogja tárgyalni. A Társulási Tanács döntéséhez
viszont szükséges valamennyi települési önkormányzat véleménye.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása elküldte számiunkra a Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzést, az Intézkedési Terv Akciótervét, valamint magát a kidolgozott Intézkedési
Tervet. A döntés elősegítése érdekében ismertetném az Intézkedési Terv felülvizsgálatának
okait, és a legfontosabb jogszabályi változásokat.
I. 1.

Az intézkedési terv felülvizsgálatának indokoltsága

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: EKTcT) 2005. novemberében fogadta el
azt a szakmai előterjesztést, amely 2005-2008-as időszakra meghatározta az EKTcT Közoktatási
koncepcióját, Intézkedési Tervét.
Törvényi kötelezettség, hogy az EKTcT-nek ismételten felül kell vizsgálni a Közoktatási
Intézkedési Tervét. A felülvizsgálat során be kell építeni az Intézkedési Tervbe (településenkénti
részletezéssel) a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.
2007. novemberétől három új településsel kiegészülve 17 település tagja az Egri Kistérség
Többcélú Társulásának. A kistérségbe tartozó településeknek közös érdekük, hogy egységes
elveken, a saját igényeik és lehetőségeiket figyelembe véve alakítsák ki jövőbeni elképzelésüket
a közoktatási feladatok kötelező ellátásának kérdésében. Oly módon célszerű meghatározni a
közoktatási intézmények működtetésének jövőbeni rendszerét, amely hosszabb távra biztosítani
tudja a térségben a nevelési – oktatási feladatok színvonalas ellátását.
I. 2.

Jogszabályi változások

A közoktatást szabályozó törvényekben, valamint a normatív finanszírozásban bekövetkezett
lényeges változások is arra késztetik a fenntartókat, hogy az intézmények működőképességének
megtartása érdekében áttekintsék feladatrendszerüket.
A jogszabályi változások leglényegesebb elemei:
• A törvényi változás következményeként megváltozott a sajátos nevelési igényű
tanulók fogalomköre. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban
tartósan akadályozott, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők
kikerültek a sajátos nevelési igényű tanulók közül. Ebből következően ezeket a tanulókat
integráltan kell oktatni, és a fejlesztésükhöz szükséges megsegítést biztosítani kell.
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Kt.) módosításáról
rendelkező 2006. évi LXXI. törvény az általános iskola intézménytípust újra definiálta. A
Kt. 26. § (1) bekezdése értelmében „az általános iskolának nyolc évfolyama van.” Ezzel a
törvény csak és kizárólag a nyolc évfolyammal működő iskolákat tekinti általános iskolának.
A törvényi változás lényeges eleme, hogy már a 2006/2007. tanévtől vizsgálni kell a
létszámhatárokat a 7. és 8. évfolyamokon. Ezeken az évfolyamokon a figyelembe vehető
osztálylétszám minimum 15 fő (a maximális osztálylétszám 50 %-a) .
• 2008. augusztus 31-ig az iskolafenntartóknak gondoskodni kell a nyolc évfolyamnál
kevesebb évfolyammal működő általános iskolák tagintézménnyé történő átalakításáról,
vagy az általános iskolai feladatok iskolafenntartás nélkül történő megoldásáról (Kt. 133.§
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(3) bek.). Amennyiben a fenntartó úgy ítélte meg, hogy nem tudja intézményét
tagintézménnyé alakítani, úgy 2007. január 31-ig továbbműködési engedély iránti kérelmet
nyújthatott be az Oktatási Hivatal területileg illetékes kirendeltségéhez.
• A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény 8. sz. melléklete alapján a
többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása felmenő rendszerben tanévekre vonatkozóan - szabályozza, hogy az egyes évfolyamokon a Kt. 3. számú
mellékletében meghatározott átlaglétszámok hány százalékát kell teljesíteni ahhoz, hogy az
intézményfenntartók jogosulttá váljanak kiegészítő normatíva igénylésére.
• Az oktatás finanszírozására alapjaiban új rendszer került bevezetésre 2007.
szeptember 1-től, amely úgynevezett teljesítménymutatókra (tanulócsoportok létszáma pedagógus létszám) alapozva határozza meg a finanszírozás mértékét. Ettől az időponttól
nem gazdasági évre, hanem tanévre kerül meghatározásra az igényelhető normatívák
rendszere és mértéke. Mindezek a tervezésben és az intézmények működésségének
biztosításában is feladatokat jelentenek a fenntartóknak.
Az Intézkedési Terv tartalmazza, magát a Többcélú Társulás bemutatását, jogi hátterét,
alapadatait, óvodák-, iskolák bemutatását. Kistérségi helyzetelemzést, ezen belül, földrajzi
jellemzőket, gazdasági folyamatokat, idegenforgalom, turizmus, társadalmi folyamatok,
műszaki infrastruktúra, közlekedés, településszerkezet, demográfia, közoktatási feladatellátás.
Általános és középfokú oktatás, kollégiumi elhelyezés. Fejlesztési célok, irányok, prioritások.
Ez egy nagyon részletesen kidolgozott munkaanyag, melyben egy lényeges Szarvaskőre
vonatkozó részt had emeljek ki:
Szarvaskő község
Közoktatási feladat-ellátási megállapodással a tanköteles korú gyermekek képzését Eger MJVban végzi hosszabb távon is. Az óvodások és a tankötelezett gyermekek szállítására iskolabusz
beállítása indokolt lehet.
A szarvaskői iskolaépület jó adottságokkal bázisa lehet az ország bármelyik területéről érkező
tanulmányi kirándulásokon résztvevőknek, az „erdei iskola” programját megvalósító
tanulócsoportoknak, vagy egy-egy rendhagyó földrajz, más egyéb természeti környezetet
igénylő témafeldolgozásnak. Jelenleg az iskolaépület termelőüzem számára bérben kiadott.
A környező településeken a megszűnő iskolaépületek hasznosítása elég nagy gondot okoz.
Erdei Iskola működik a Tardosi Sport Táborban, a Bükki Nemzeti Park által létrehozott Oktatási
Központban, tehát nem hiszem, hogy ennyi erdei iskolára itt a környéken szükség van.
Kiránduló osztályok most is szép számmal érkeznek településünkre. Van, hogy egy egész iskola
idelátogat.
Az iskolabusszal kapcsolatban örülök a felvetésnek. A kistérségi üléseken, az előző ciklusban,
mikor az oktatási bizottság tagja voltam már többször szóba került az iskolabusz kérdése. Nem
menetrendszerinti járatként működne az iskolabusz, hanem a tanuló házától az iskoláig
végigkísérné a gyereket, tehát már a kapun kilépve pedagógiai szakfelügyeletben részesülhetne
a gyerek, egészen délután a buszról leszállva a hazaérkezésig. Hosszú távú elképzeléseink
között szerepel az iskolabusz beállítása, amit egyenlőre a finanszírozás nem tesz lehetővé. A
településen összesen 72 iskoláskorú tankötelezett gyermek van, tehát egy teljes buszt
megtudnának tölteni. Visszatérve az Egerrel megkötött megállapodásunkra, azon nem kell
változtatnunk, az már a szülők által is elfogadott.
Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz. Amennyiben nincs, ismertetném a
határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Egri
Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét és javasolja
annak Társulási Tanács ülés elé terjesztését.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

30/2008.(VIII.26.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Egri
Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét és
javasolja annak Társulási Tanács ülés elé terjesztését.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az Egri Kistérség Többcélú Társulásának Közoktatási és Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pontot.
2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
1. Tájékoztatás a költségvetés módosításáról.
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:
Címszá
m

Címszám megnevezése

Összeg
(eFt)

Címszám

Címszám megnevezése

Összeg
(eFt)
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II/9/3

Tartalékok/

Közcélú

-371 II/1/10/1

Településüzemeltetés/

foglalkoztatáshoz

Közcélú foglalkoztatás/

kapcsolódó tartalék

Személyi

+371

jellegű

kiadások
II/9/3

Tartalékok/

Közcélú

-129 II/1/10/1

Településüzemeltetés/

foglalkoztatáshoz

Közcélú foglalkoztatás/

kapcsolódó tartalék

Munkaadókat

+129

terhelő

járulékok
ÖSSZESEN

-500

ÖSSZESEN

+500

Kérem a tisztelt képviselő testületet a módosítások tudomásulvételét.
2. Légi fotók
Az év elején megkeresett egy cég légi fotók készítésével. Kérésem volt feléjük, hogy mivel
pályázatokhoz szükségünk van rá, még a falevél kizöldülése előtt készüljenek el a felvételek.
Sajnos a felvételek később készültek, de úgy gondolom így is használható, gyönyörű képeket
kaptunk. A képek a szarvaskői honlapon is láthatók lesznek.
3. Tájékoztatás Településfejlesztési pályázatról.
A legnagyobb élő pályázatunk a településfejlesztési pályázat hiánypótlása megtörtént.
Viszonylag egyszerűen beszerezhető tulajdoni lap kikérésével, kicsit nehezebben megoldható,
de időben elkészült, rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat, és területi Főépítészi nyilatkozat
beadásával. A hiánypótlást követően tisztázandó kérdésekre kellett válaszolnunk. Megvalósult
és folyamatban lévő projektekre, megnyert pályázatokra, a most benyújtott pályázathoz
kapcsolódó méret és mennyiségszámításokra voltak kíváncsiak. Minden kérésüket időben
teljesítettünk, reméljük a szeptember folyamán már kapunk valamilyen megnyugtató
információt a pályázatról.
4. Tájékoztatás a nagy rendezvényünk költségeiről.
A rendezvény költségeinek egy részét már elszámoltuk a Gardasági iroda felé, de sajnos volt
olyan számlánk, amit nem megfelelő számlatömbből állították ki és még most is a számlák
cseréjére várunk. A rendezvényünk összes bevétele 200.800 Ft volt, a költsége 4.000.000 Ft
körül van. Reméljük a rendezvénnyel kapcsolatos pályázatunk elbírálása kedvező lesz, így
enyhíteni fogja a költségeket. Úgy gondolom a tanulságok levonására és összeírására van
szükségünk, hogy a következő évben tanuljunk a hibákból.
A reklámköltségek közül az Eger Rádió egész napos hirdetése érte meg a legjobban, illetve a
saját honlapunk hozta a legtöbb érdeklődőt. A nyomdai anyagok költségét is lehetne
csökkenteni, viszont mindenkinek nyilvánvaló, hogy nem a nyomtatási darabszám a költséges,
hanem maga a szerkesztés. A előző évek rendezvényeinken sokkal több tiszteletjegyet kiadtunk
és több is volt a látogatónk, ezzel tehát nem szabad spórolnunk. A műsorainkat át kell
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szerveznünk, nem több kisebb együttesre van szükségünk, hanem egy nagyobbra, amely kellő
érdeklődőt hoz. Inkább a szombati napra kellene a koncertet tenni. A szerződésben kössük ki,
hogy 2-3 hónapig a vonzáskörzetünkben nem lépnek fel, még ha ezért többet kell is fizetnünk. A
rendezvényen résztvevő árusoktól bérleti díjat kellene szedni, főként azoktól, akik áramot is
kérnek. Érdemesebb lenne csak saját kantint üzemeltetni. Az ebédet főzőverseny keretében kell
megoldani. Nagyon sok tanulsága van a rendezvénynek a következő évekre. Képviselő társaim,
tanuljunk belőle.
5. Eger Vidék Kincsei Nonprofit Kft. Társasági szerződése
Egyszer már elfogadtuk, hogy tagjai leszünk az Eger Vidék Kincsei Vidékfejlesztési
Egyesületnek. Sajnos a bíróság nem jegyezte be az egyesületet, kérték, hogy gazdasági
társaságot hozzunk létre. Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság formában fogják létrehozni a társulást. Ugyanazon alapító tagokkal, akik
az egyesület alapításában is részt vettek. A feltételek is hasonlók, tehát csak a társasági forma
változik. Ismertetném a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy
1., Az Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító tagja kíván lenni.
2., Az Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági Szerződésével egyetért, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3., Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapítása kapcsán 25.000,- Forint, azaz Huszonötezer Forint összegű pénzbeli hozzájárulást
teljesít a törzstőke javára, amelyet a Társasági Szerződésben elfogadott módon és határidőben
bocsát a Társaság rendelkezésére.
4., A testület meghatalmazza Barta Győző polgármestert az Eger Vidék Kincsei Térségi
Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésénék alapító
nevében és képviseletében történő aláírására.
5., Barta Győző polgármestert hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletére a Társasággal
kapcsolatos ügyekben történő eljárásra, az önkormányzatnak a taggyűlésen való képviseletére a
helyi vidékfejlesztéshez kapcsolódó teljes jogkörrel, határozatlan időre (polgármesteri
megbízatásának időtartamára).
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta az
alábbi határozatot:
31/2008.(VIII.26.) Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy
1., Az Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság alapító tagja kíván lenni.
2., Az Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Társasági Szerződésével egyetért, az abban foglaltakat magára nézve
kötelezőnek ismeri el.
3., Eger Vidék Kincsei Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapítása kapcsán 25.000,- Forint, azaz Huszonötezer Forint összegű pénzbeli
hozzájárulást teljesít a törzstőke javára, amelyet a Társasági Szerződésben elfogadott
módon és határidőben bocsát a Társaság rendelkezésére.
4., A testület meghatalmazza Barta Győző polgármestert az Eger Vidék Kincsei Térségi
Vidékfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági Szerződésénék alapító
nevében és képviseletében történő aláírására.
5., Barta Győző polgármestert hatalmazza fel az Önkormányzat képviseletére a
Társasággal kapcsolatos ügyekben történő eljárásra, az önkormányzatnak a taggyűlésen
való képviseletére a helyi vidékfejlesztéshez kapcsolódó teljes jogkörrel, határozatlan időre
(polgármesteri megbízatásának időtartamára).
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
(A Társasági Szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Barta Győző
6. Az egyebek között a következő a Kistérségi mobilflotta
A jelenlegi kistérségi mobilflotta Felsőtárkány Község Önkormányzata mobilflottájához való
csatlakozással jött létre. Ez több problémát is felvet, egyrészt az egyes tagönkormányzatok
könyvelésénél gondot jelent, hogy az előfizető a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal, másrészt
közösen kezelve a mostanra már mintegy 300 előfizetést a vonatkozó jogszabály szerinti 48
hónapos előfizetési és forgalmi díjakkal számolva egy esetleges szerződésmódosítás a Kistérségi
Társulás nevére már közbeszerzés-köteles lenne. Az új feltételek szerint az összes polgármesteri
hivatallal egyedileg szerződnénk. Ez lenne a legegyszerűbb számlázás és könyvelés tekintetében
mindenki számára. Az egymás közötti díjmentes beszélgetés továbbiakban is megmaradna. Az
előfizetési díjak, a percdíjak és egyéb kedvezmények maradnak a jelenlegi megállapodás szerint,
plusz a mindenkori akciós árnak megfelelően lehet vásárolni az előfizetésekhez készüléket.
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Össze kell gyűjtenünk az igényeket.
7. Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny
Lőrincz József
Tavaly is késében volt a verseny Bíráló Bizottsága augusztus 15. körül, idény már 20.-a is
elmúlt és még mindig nem jelezték érkezésüket. Felhívtuk őket, és arról tájékoztattak, hogy az
elkövetkező hetekben fognak jönni hozzánk. A pontos időpontról mindenkit értesíteni fogunk,
valamint felhívjuk a figyelmet, hogy még körültekintőbben figyeljünk oda környezetünkre.
Sajnos augusztus végén már az egynyári virágok már nem olyan szépek, mint nyár közepén, de
azt az információt kaptuk, hogy a Bíráló Bizottság egy tagja itt volt a nagy rendezvényünkön és
akkor még teljes pompájában láthatta a virágokat. Sok új dolgot megvalósítottunk, új területeket
virágosítottunk tavaly óta, reméljük értékelni fogják.
8. A Várrom Presszó felújítása.
Barta Győző
A 2008. évi költségvetésben rendelkezésünkre áll 100.000 Ft a bérbe adott ingatlanokkal
kapcsolatos beruházás címszámon. A település idegenforgalma, átmenő forgalma, valamint az
itt lakó emberek miatt is, ezt az összeget most a település egyetlen presszójának a belső
felújítására kellene fordítanunk. Szükséges mind a belsőtér, mind a mosdó felújítása is.
Javaslatom szerint ezt az összeget 150.000 Ft-ra kellene kiegészíteni.
Kérdezem a képviselőtestületet, kívánnak e hozzászólni az elhangzottakhoz?
Mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Várom Presszó
felújításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület a tulajdonát képező Várrom Presszó bérbeadót terhelő felújítási munkáira
150.000 Ft összeget határoz meg.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
32/2008.(VIII.26.) sz. Képviselő Testületi határozat
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Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Várom Presszó
felújításával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület a tulajdonát képező Várrom Presszó bérbeadót terhelő felújítási
munkáira 150.000 Ft összeget határoz meg.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás?
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester

9

