JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. január 13-án megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Dr. Barta Viktor
Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1.
2.

2009. évi Rendezvényterv részletes megbeszélése.
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 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
A testületi ülés elején szeretnék egy rövid bejelentést tenni. Az elmúlt időszakban két sajnálatos
esemény is történt Szarvaskőben. Meghalt Lukács Ede lakótársunk életének 87. évében.
Egyik legismertebb tagja volt közösségünknek. A 40-es években a Ferencváros igazolt játékosa,
örökös bajnoka volt, a Magyar Válogatott összeállításánál is felmerült a neve. Nagyváradon a
szülőhelyén focizott kezdetben, a Román Válogatott csapat játékosa volt. Később utazó
kulturális nagykövete lett Erdélynek. 22 éve költözött Szarvaskőben, kis településünket
választotta élete utolsó állomásának. Hamvai egy része itt lett eltemetve Szarvaskőben.
A másik szomorú esemény Barta Sándorné halála. Életének 85. évében Karácsony után hunyt el.
24 évig volt a római Katolikus Egyház és a község harangozója, emellett a községzászló
zászlóanyja.
A tegnapi nap is volt egy évforduló, a magyarság történelmének egyik leggyászosabb napja 66
évvel ezelőtt, mikor a Don-kanyarnál több mint 100 ezer magyar halt hősi halált, tűnt el
nyomtalanul, és körülbelül ugyanennyi katona sérült meg, vagy lett hadifogoly. Ennek a három
sajnálatos eseménynek a tiszteletére kérném a képviselőtestületet egy percre álljunk fel, és
emlékezzünk némán.
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Köszönöm. Kezdjük az első napirendi pont tárgyalását:
1.

2009. évi Rendezvényterv részletes megbeszélése.

A rendezvényterv előző testületi ülésen már elhangzott, most felolvasnám.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi rendezvényterve.
2009. február 21. (szombat) Farsang
2009. március 15. (vasárnap) Nemzeti Ünnep
2009. május 1. (péntek) Szarvaskői Majális
2009. június 28. (vasárnap) Szarvaskői Búcsú
2009. július 12. vagy július 24. (szombat) Falunapok
2009. augusztus 20. (csütörtök) Szent István napi rendezvény
2009. október 23. (péntek) Nemzeti Ünnep
2009. október 24. (szombat) Csipkebogyó Fesztivál
2009. november 29. (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás
2009. december 5. (szombat) Mikulás
2009. december 19. (szombat) Idősek Karácsonya
Úgy gondolom darabszámát és minőségét tekintve, ezzel a rendezvénytervvel tőlünk nagyobb
települések is elégedettek lehetnének. A dolgunk az, hogy a lakosság segítségével karöltve ezt a
rendezvénytervet élettel töltsük meg.
Kezdjük sorban, első a Farsang. Az előző években a Hagyományőrzők, Képviselő asszony
segítségével szervezték a Farsangot. Most szóba került, hogy egy kicsit nagyobb lélegzetvételű
rendezvényt is szervezhetnénk. Nem biztos, hogy így kellene megtartanunk. Kérem a Képviselő
urat, az ötletgazdát, hogy ossza meg velünk terveit.
Lőrincz József
Hozzá szeretném tenni, hogy nem az elmúlt években rendezték, hanem eddig összesen egyszer
rendeztek Farsangot. Igazából nem is én vagyok a szülőatyja az ötletnek. Más megközelítésből
kezdenék neki. Szarvaskőnek igen korlátozottak a lehetőségei bevételt illetően. Mindannyian
tudjuk, hogy 4 évünk van 2013-ig, amikor megszűnik a földalapú támogatás, ami az egyik
jelentős bevételi forrásunk. Az államtól kapott pénzünk is évről-évre csökken. Valahonnan
ezeket, a kieső bevételeket pótolnunk kell. Azt tudjuk, hogy ezeket, a többmilliós kiadásokat a
rendezvényeinkből nem tudjuk pótolni, de a vendégéjszakák számának növelésén keresztül az
idegenforgalmi adókat növelhetnénk. Törekednünk kell Szarvaskő nevének, jó hírének
növelésére is, ezen, megfontolásokból kiindulva gondoltunk arra, hogy ez a Farsang kicsit
szélesebb körben meghirdetve, minimális befektetéssel, inkább ötletekkel, segítené későbbi
céljaink elérését is. Mint mondtam, nem én vagyok az egyedüli ötletgazda.
Barta Győző
Mivel a testületi ülésünk nyílt, megkérem Szabóné Balla Mariannát a másik ötletgazdát, hogy
foglaljon helyet köztünk és mondja el mire gondoltatok a rendezvénnyel kapcsolatban.
Szabóné Balla Marianna
Az ötlet abból indult ki, hogy milyen nagy volt a Betlehemi-jászol látogatottsága. Mindenki
látta, és nagyon büszkék voltunk rá. Elkezdődött a Betlehem bontása, amit nagyon sajnáltunk,
így született az ötlet, hogy nem bontjuk le teljesen, hanem egy életnagyságú Farsangi kiszebabát
kiállítva meghagyjuk ez részét a Betlehemnek, és ez lesz a Kisze Lak. A Kiszebabát a farsangi
népszokások szerint el szokták égetni, folyóba szokták dobni, és ezzel űzik el a telet. Ez az
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életnagyságú kiszebaba ugyanolyan megállásra fogja késztetni az embereket, mint a Betlehem,
és a baba mellett egy nagy táblán az arra járók elolvashatják a Farsangi programot.
Ami új momentum a Farsangban, hogy készíthetnénk a vendégeknek kis Kiszebabákat, ami a
tábortűznél elégethetnének, ezzel űzvén el a telet. Készítenénk forralt bor, teát, farsangi fánkot,
zsíros kenyeret, majd rendezhetnénk Batyus Bált. Feleleveníthetnénk a szarvaskői
Monográfiában szereplő „Kanivó” hagyományunkat is. Szeretnénk megkeresni az egri Főiskola
népművelő szakát, hogy segítségüket kérjük egy Farsangi hagyományok szerinti jó hangulatú
rendezvény megszervezésében, lebonyolításában. Esetleg a jelmezverseny első-második
helyezettje díjként kaphatná a magáról készült, rajzszakos főiskolások által készített képet,
emlékül. A részletek természetesen még finomításra várnak.
Barta Győző
Köszönjük szépen az ötleteket, lejegyeztük. A Főiskolások megkeresését nagyon jó ötletnek
tartom, a népművelés szakosok biztosan tudnának segíteni nekünk a rendezvény még
színvonalasabb lebonyolításában. A nagy sátorra biztosan szükségünk lesz, amit a most vásárolt
gázmelegítőkkel be lehetne fűteni, az időjárás miatt célszerű lenne a rendezvényt a parkolóban
megtartani.
A képviselő úr szavaihoz visszatérve azt a gondolatot jegyeztem le, hogy az önkormányzat saját
lábra állásáig 4 év van hátra. Tehát ennyi időnk van, hogy a vendégéjszakáinkat és az
idelátogatók számát növeljük, a turizmust élénkítsük. Lehetőséget nyújt ehhez az Állomáskert,
esetleg a MÁV üdülő, a szarvaskői határ és a Vár. Ez a három terület, ahonnan a jelenleg 40%
saját bevételt meg lehetne duplázni, akár egy saját önkormányzati működtetésű céggel.
Gondolkoznunk kell olyan önkormányzati vállalkozáson, ami komoly bevételt
eredményezhetne.
Lőrincz József
Javasolnám, hogy a Farsangi rendezvény lebonyolításával a „Szarvaskőért” Alapítványt bízzuk
meg. Az Alapítvány már elmúlt két éves, tehát pályázhat, és előnyt jelent, ha a pályázó
alapítvány aktívan dolgozik.
Barta Győző
Nincs akadálya annak, hogy az Alapítvány rendezze meg a Farsangot. A többi rendezvénynél is
el lehetne gondolkozni azon, hogy kinek vagy kiknek a szervezésében, - önkormányzat,
alapítvány, civilszervezetek, esetleg helyi vállalkozók -, kerüljenek megrendezésre.
Nemzeti Ünnepeinket mindig évben megtartottuk, szervezésüket az Önkormányzat vállalja
magára. Március 15-én szokásos zászlócserével már megelőztük magunkat, mert az előző zászló
hamarabb tönkre ment. Zászlócsere vagy felvonás, majd ünnepség a Zászló Parkban.
Május 1-i Majális a tavalyi évben elmaradt, idén mindenképpen szeretnénk megrendezni. Időben
el kell gondolkozni azon, hogy milyen szinten tartsuk meg.
A szarvaskői Búcsúval kapcsolatban nem sok tennivalónk van, de Barta Zsoltékat már időben le
kell foglalni. El kell gondolkozni azon, hogy az év során mikor kérjük fel őket, mert nagyon sok
felkérésük van.
Lőrincz József
A rendezvényeinket úgy is fel lehetne osztani, hogy helyi lakosság szárára rendezett, térségi,
vagy régiós rendezvények. Például:
Helyi a Nemzeti Ünnepek, a május 1., június 28. Szarvaskői Búcsú, Augusztus 20., Advent,
Mikulás, Idősek Karácsonya.
Térségi a Farsang, a Szent Anna Búcsú.
Regionális a júliusi Falunapok és a Csipke Fesztivál. Bár az utóbbira Budapestről és a
Dunántúlról is érkeztek.
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Idén van 40 éve, hogy Szarvaskőben forgatták az Isten hozta őrnagyúr című filmet, arra
gondoltunk, hogy az augusztus 20.-ai rendezvényen megünnepelhetnénk ezt az évfordulót, így
ez a rendezvény is nagyobb nyilvánosság előtt kerülhetne megrendezésre.
Benkó Dániel
Az alapmű az Örkény István Tóték című regényből készült színdarab egy-két jelenetét amatőr,
vagy nem túl drága hivatásos színészek el is játszhatnák. Esetleg lehetne vetítés a filmből.
Barta Győző
Meg kell nézni, hogy idén hol játsszák ezt a darabot és azt a társulatot meg lehet kérdezni. Fel
lehetne kérni Vencel Vera művésznőt, hogy díszvendégként vegyen részt a rendezvényünkön.
A rendezvényekkel folytatva a megrendező szempontjából felosztva:
Alapítványi: Farsang, Csipkebogyó Fesztivál,
Önkormányzati: Nemzeti Ünnepek, Majális,
Civilszervezetek, helyi vállalkozók: Szarvaskői Búcsú, Mikulás, Idősek Karácsonya.
A nyári nagy rendezvényünkkel kapcsolatban három dologról kellene döntenünk, a pontos
dátumról, a fellépőkről, vagyis magáról a programról, és hogy belépős lesz a rendezvény, vagy
ingyenes. Legyen a hagyományőrző, lakodalmas, vagy koncertekkel tele, modernebb, zenésebb?
Lőrincz József
Egy biztos, ha olyat rendezünk, amit a többi település, akkor nem lesz sok érdeklődő. Valami
egyedit kellene kitalálnunk, hogy ne legyen sablonos, átlagos.
Barta Győző
Úgy gondolom, eddig egyik évben sem rendeztünk átlagosat. Voltak kevésbé sikerültek, de ott
is az egyik nap mindig erősebb volt, jobban sikerült, mint a másik. Sokszor az időjáráson is
múlott. Tízből nyolc településen ugyanaz a forgatókönyv.
Benkó Dániel
Először is azt kellene eldöntenünk, hogy egy, kettő, vagy három napos rendezvényt szeretnénk.
Barta Győző
Ha július 25.-én lesz akkor biztos, hogy két napos lesz, mert akkor a Szent Anna Búcsú van
vasárnap. Két éve is így volt és nem volt rossz megoldás.
Dr. Zsirai Sándor
A július 25.-e jó időpontnak tűnik.
Barta Győző
A júliusi hétvégék közül a 25.-én kívül még a 11, és a 4.-e szabad, mivel a felszerelés kell július
15-19-ig az egerszalóki lelki gyakorlatra.
Benkó Dániel
Nekünk Lőrincz József képviselő úrral lenne egy javaslatunk a nyári nagy rendezvényünk
időpontjára. A július 04-e. Kicsit korainak tűnik az időpont, de egy általunk ismert zenekar, az
Ismerős Arcok, ekkor tudna eljönni. Mi, a képviselő úrral láttuk a koncertjüket, igényes magyar
rockzenét játszanak. Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon igényes és értelmes közönséget
vonzanak. A zenekar igen közkedvelt, szinte az egész évre már le vannak foglalva. A
honlapjukon megtekinthető a kínálatuk, ha az megkönnyíti a választást. Elő zenekarként a
Palmetta együttesre gondoltunk, nagyon jól kiegészítené, felvezetné az Ismerős Arcok
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fellépését. Kínálatuk táncos, látványos színpadi show, és hozzá magyar nép zenét dolgoznak fel.
Szintén megnézhető a honlapjukon a fellépésük.
Barta Győző
A szarvaskői Falunapok eddig még mindig július utolsó hétvégéin kerültek megrendezésre,
mindenki így tudja, nagyon korainak tartom az időpontot. Gondoljuk át, hogy milyen programot
szervezzünk egész napra, ha nem a Szent Anna Búcsú hétvégéjére tesszük a rendezvényt és csak
egynapos lesz.
Lőrincz József
A tavalyi tapasztalatok alapján kellene a két napból kihagyni a költséges, kevésbé érdekes
fellépéseket.
Barta Győző
A reggeli túra tavaly nagyon jól sikerült, azt meg kellene tartani. A lakodalmas menet már
hagyomány Szarvaskőben, tavaly is sok érdeklődőt vonzott. A 6-próba szintén a
hagyományainkat idézi fel, ami egyedivé teszi a rendezvényünket. A Hagyományőrző
tánccsoportok, és énekegyüttesek fellépése jól illeszkedik a lakodalmas menethez, és nem kerül
sokba. Ezeknek, a programoknak a koncerttel együtt a szombati napba kellene beleférnie.
Lőrincz József
Meg kellene nézni, hogy mikor lesznek rendezvények Egerben és a környéken.
Barta Győző
Az egri rendezvények nem vonzanak el tőlünk sok vendéget. A Szent Anna Búcsú, az Esperes
úr által vezetett keresztény zarándokmenet és az egyházi szertartás önmagában is egy
színvonalas rendezvény, ha előzőnap tartanánk a Falunapot lehet, hogy másnap kevesebben
mennének zarándokmenetre.
Kérem a tisztelt képviselőket a nyári nagy rendezvényünk időpontjának eldöntésére. Az időpont
meghatározza a fellépőket is. Tehát, ha egyetértünk a július 4-ei időponttal, akkor a két javasolt
zenekarral kötünk szerződést.
Kérem, aki a július 4-ei időpontra szeretetné tenni a Falunapi rendezvényt, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Falunapi rendezvény 2009. július 04-én kerül megrendezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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1/2009. (I. 13.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a
Falunapi rendezvény 2009. július 04-én kerül megrendezésre.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
A rendezvények megbeszélését az augusztus 20.-val folytatva, az emlék előadás jó gondolat.
Lőrincz József
Külső segítséget felkutatása a feladatunk a rendezvényhez. Meg kell keresni a Magyar
Mozgókép Alapítványt, hogy tudnak e nekünk segítséget nyújtani a megvalósításhoz.
Barta Győző
A Csipkebogyó Fesztivál a tavalyi évben nagyon jól sikerült, nem számítottunk ekkora tömegre.
A hiányosságokat kiküszöbölve (helyszíni informálás, táblák, programfüzet, kisdobos,
polgárőrség, egész napos zene, házigazda, programok színesítése, sok-sok lekvár) kell az idei
rendezvényt megszerveznünk.
Az Advent december 29-i gyertyagyújtás helyi rendezvény az önkormányzat lebonyolításával,
és a december 5. Mikulás és 19.-ei és Idősek Karácsonya valószínűleg a civil szervezetek
segítségével kerül megrendezésre. Az előző évi beszámolójuk alkalmával megtárgyaljuk a civil
szervezetekkel, hogy ebben az évben mely rendezvényeket vállalják.
Miután a rendezvényeket átbeszéltük, kérem a tisztelt képviselő-testületet, fogadjuk el a 2009.
évi rendezvénytervet.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi
Rendezvénytervet.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi rendezvényterve.
2009. február 21. (szombat) Farsang
2009. március 15. (vasárnap) Nemzeti Ünnep
2009. május 1. (péntek) Szarvaskői Majális
2009. június 28. (vasárnap) Szarvaskői Búcsú
2009. július 04. (szombat) Falunapok
2009. augusztus 20. (csütörtök) Szent István napi rendezvény
2009. október 23. (péntek) Nemzeti Ünnep
2009. október 24. (szombat) Csipkebogyó Fesztivál
2009. november 29. (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás
2009. december 5. (szombat) Mikulás
2009. december 19. (szombat) Idősek Karácsonya
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

2/2009. (I. 13.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2009.
évi Rendezvénytervet.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi rendezvényterve.
2009. február 21. (szombat) Farsang
2009. március 15. (vasárnap) Nemzeti Ünnep
2009. május 1. (péntek) Szarvaskői Majális
2009. június 28. (vasárnap) Szarvaskői Búcsú
2009. július 04. (szombat) Falunapok
2009. augusztus 20. (csütörtök) Szent István napi rendezvény
2009. október 23. (péntek) Nemzeti Ünnep
2009. október 24. (szombat) Csipkebogyó Fesztivál
2009. november 29. (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás
2009. december 5. (szombat) Mikulás
2009. december 19. (szombat) Idősek Karácsonya
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző polgármester ismerteti a következő napirendi pontot.

2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

1. Szarvaskő Község Önkormányzatának …../2009. (….) sz. rendelet tervezete az
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.) sz. rendelet módosításáról

Szarvaskőben eddig a hulladékkezelési közszolgáltatást a Városgondozás Kft. 5 m3-es zárt
konténerek használatával oldotta meg. 2009. első negyedévében még megmarad ez a szállítási
rendszer, de áprilistól át kell térnünk az egyedi gyűjtőedényes szállításra.
A Városgondozás Kft. elkészítette a 2009. január 01-től érvényes díjjavaslatát, amely szerint a
már meglévő rendeletünket módosítanunk kell.
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Szarvaskő Község Önkormányzatának
…../2009. (….) sz. rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
1. számú melléklet
A szilárd hulladék elszállításának és elhelyezésének szolgáltatási díja.

MEGNEVEZÉS
5 m3 lakossági konténer egyszeri ürítési díja
ÁFA nélkül

8.542.- Ft/ürítés

2. §
Jelen rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

Barta Győző kérdezem, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a rendeletet a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta
az alábbi rendeletet.

Szarvaskő Község Önkormányzatának
1/2009. (I. 13.)sz. rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.) sz. rendelet módosításáról

1. §
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
8

1. számú melléklet
A szilárd hulladék elszállításának és elhelyezésének szolgáltatási díja.

MEGNEVEZÉS
5 m3 lakossági konténer egyszeri ürítési díja
ÁFA nélkül

8.542.- Ft/ürítés

2. §
Jelen rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

2. Szarvaskő Község Önkormányzatának …../2009. (……) sz. rendelete tervezete az
ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004.(IV.27.) sz. rendelet módosítására

Koós János vállalkozó tájékoztatott, hogy a Heves Megyei Vízmű a hagyományos települési
folyékony hulladék elhelyezési, ártalmatlanítási díját 2009. évre a Részvénytársaságuk által
üzemeltetett minden fogadó telep vonatkozásában 545 Ft/m3+Áfa-ra módosította.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv-ben foglaltak alapján a TFH fogadást
érintő vízterhelési díjat 2009. évre minden fogadó telep vonatkozásában 80-Ft/m3+ Áfa-ban
állapította meg.
Fentiekből következően a hagyományos TFH 2009. évi környezetterheléssel bővített díját a
2009. január 01.-i teljesítésektől kezdődően 625 Ft/m3+ Áfa-val számlázza a bebocsátók felé.
A fenti árváltozások szükségessé teszik a helyi szennyvízszállítás áremelését.
A helyi szállítási díj a tavalyihoz 884.- Ft/m3 képest 72 Ft-tal, tehát a Vízmű által emelt
mértékben növekszik 916.- Ft/m3-re.
Barta Győző
Szeretném hozzáfűzni ehhez a napirendi ponthoz, hogy a 2008. évben a lakosságtól összes 554
m3 mennyiséget szállított el a vállalkozó. Ez a 2007-es évben még 701,8 m3 volt, 2005-ben
pedig még 969,8 m3 volt. Kérdezem, ha a lakosság lélekszáma nem fogyott az elmúlt években,
az elszállított szennyvíz mennyisége miért fogy? Mivel a vállalkozó leadja a szállítólevelek
másolatát minden év végén név szerint és a Vízműtől is megkapjuk az elfogyasztott víz
mennyiséget, nem nehéz kiszámolni és látni, hogy ki az aki nem megfelelően kezeli a
keletkezett szennyvízét. Kérem a lakosságot, vegyék igénybe a vállalkozó szolgáltatását és a
megfelelő módon gondoskodjanak a szennyvíz elszállításáról.
Kérdezem, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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Szarvaskő Község Önkormányzatának
…../2009. (..….) sz. rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
2. számú melléklet
A folyékony hulladék elszállításának és ártalommentes elhelyezésének szolgáltatási
díja:

ÁFA nélküli díj
1 m3
4,6 m3
8 m3

916.- Ft/m3
5.055.- Ft/m3
8.793.- Ft/m3
1. §

Jelen rendelet 2009. február 01. napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a rendeletet a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
A képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) elfogadta
az alábbi rendeletet.

Szarvaskő Község Önkormányzatának
2/2009. (I. 13.)sz. rendelete
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról, települési szilárd és folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatásról, valamint közszolgáltatást legmagasabb díjáról és a
díjalkalmazás feltételeiről szóló 5/2004. (IV.27.) sz. rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
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2. számú melléklet
A folyékony hulladék elszállításának és ártalommentes elhelyezésének szolgáltatási
díja:

ÁFA nélküli díj
1 m3
4,6 m3
8 m3

916.- Ft/m3
5.055.- Ft/m3
8.793.- Ft/m3
2. §

Jelen rendelet 2009. február 01. napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

3. Paintball pálya szerződése lejárt, a volt bérlő még nem jelentkezett, meg kell keresnünk a
bérleti szerződés módosítása ügyében. Másik bérlő is jelentkezett, aki bekapcsolódhatna
plusz bevétel fejében.
4. Rendezési Tervvel kapcsolatban kerestük Németh Sándor urat. Felszólítottuk, hogy
haladéktalanul fejezze be a szerződésben vállalt munkát, különben jogi útra tereljük az
ügyet. Levelünkre még nem reagált.
5. A jelző táblákkal kapcsolatban átadnám a szót alpolgármester úrnak
Dr. Zsirai Sándor
Hétfő 10:00 órakor itt volt Zalánki Ákos E.M.J.V Főmérnöki Iroda Közlekedés Csoportjától
egyeztettük a kihelyezendő táblákat. A forgalmi rend felülvizsgálatáról készült észrevételeiket
levélben megküldik nekünk. Javaslataik és szándékaink szerint ezt követően megrendelhetjük a
táblákat.

Barta Győző
6. Az Önkormányzatnak lehetősége van csatlakozni az egri „Kistérségi Mobilflottához”.
Tájékoztatnám a képviselőket az Önkormányzathoz érkezett kísérő levélről.
Tisztelt Polgármester Úr!
Mellékelten küldjük a Magyar Telecom Zrt. új konstrukcióját a jelenlegi „kistérségi mobilflotta”
átalakítására.
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A szerződés átalakításra elsősorban azért van szükség, mert a jelenlegi flotta előfizetője papíron
Felsőtárkány Polgármesteri Hivatala, ami könyvelési problémákat okoz, illetve az időközben
lefolytatott központosított közbeszerzés nyertese nem a Magyar Telecom Zrt. lett.
Az említettek miatt a Felsőtárkány Polgármesteri Hivatal, mint gesztor, a Kistérségi Irodával
együtt tárgyalásokat kezdeményezett a jelenlegi szolgáltatóval, hogy kínáljon egy olyan
konstrukciót a Társulás számára, amely versenyképes és a fenti problémákat orvosolja.
A jelenlegi szolgáltatóval közösen sikerült egy olyan megállapodást tető alá hozni, melynek
lényege, hogy mind az egyes tagönkormányzatok, mind a Kistérségi Iroda külön szerződnek. A
könyvelési probléma így megoldódik, mivel a szerződésekben minden Önkormányzat a saját
nevén szerepel. A „kistérségi flotta” megmarad továbbra is, mert a tagönkormányzati flották
közti ingyenes beszélgetés továbbra is díjmentes és az Iroda továbbra is ellátja a koordinációs
feladatokat. Az új megállapodás révén nem kell a Kistérségi Társulás egészére vonatkozóan
közbeszerzési eljárást lefolytatni, vagy az önkormányzatoknak önként csatlakozni a
központosított közbeszerzésen nyertes szolgáltatóhoz. Mindkét változat nagy költségeket rótt
volna a Társulásra a közbeszerzési díjak illetve a készülékcserék vonatkozásában.
A konstrukciót tartalmaz a nagyon kedvező percdíjak mellett minden előfizetéshez akciós
készülékvásárlási lehetőséget is.
Az új megállapodásba foglalt feltételek kedvezőbbek a korábbiaknál, és a konstrukció egyéb,
említett problémákra is megoldást nyújt, ezért javaslom elfogadását!
Az ajánlatot Felsőtárkány polgármestere mellett az Innovációs Bizottság elnöke és a Társulás
Elnöksége is véleményezte és javasolja elfogadásra az önkormányzatoknak.
A Kistérségi Iroda és Felsőtárkány Község Önkormányzata már aláírta az új konstrukciót
tartalmazó szerződést, így a meglévő flottás előfizetésekre is – amelyek papíron a
Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatalhoz tartoznak – automatikusan az új feltételek érvényesek
mind a tarifák, mind a kedvezmények tekintetében.
Az előzőek miatt kérem Polgármester urat hogy amennyiben önkormányzata korábban
csatlakozott a mobilflottához, jelezze a Kistérségi Irodának, hogy megfelelőnek tartja-e az új
konstrukciót.
Természetesen azok az Önkormányzatok is csatlakozhatnak, akik eddig nem voltak tagjai a
mobilflottának.
Visszajelzés után a T-Systems kapcsolattartója felkeresi Önöket a szerződéskötés ügyében.
Eger, 2008-10-29
Tisztelettel:
Kovács Attila
Kistérségi irodavezető

EKTCT Mobilflotta konstrukció
A kedvező percdíjak mellett másodperc alapú a számlázás, az egymás közötti beszélgetés
ingyenes. További lehetőség, hogy az előfizetések mellé kedvezményes áron vásárolható
telefonkészülék a mindenkori akciós feltételek szerint, 1, vagy 2 éves hűségidő mellett.
A kedvezményesen vásárolt készülék a hűségidő időtartama alatt az Önkormányzat tulajdona,
letelte után a munkatárs/családtag tulajdonába kerül.
Lehetőség van meglévő telefonszám bevitelére is. Ehhez először ki kell kérni a szolgáltatótól a
számhordozást, majd vásárolni egy T-online Dominó kártyát erre a számra. Ezután vihető be a
szám a flottába. (a dominós keret természetesen lebeszélhető).
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Havi alapdíj:

800 Ft
utólag, a számlázási ciklusban fizetendő és 100%-ban
lebeszélhető. A lebeszélhetőség a hálózaton belüli, más belföldi mobil és
belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hanghívásokra
vonatkozik.
Hívásirányok

Percdíjak

Hálózaton belüli hívás esetén

Minden időben

12,50 Ft

Belföldi, vezetékes hálózatba történő hívás esetén

Minden időben

9,80 Ft

Belföldi, más mobil hálózatba történő hívás esetén

Minden időben
Munkanapokon
07-16h között:
Egyéb időben

13,80 Ft

Hangpostás felhívása esetén

12,50 Ft
Díjmentes

SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába

13,50 Ft/db

SMS küldés belföldi Pannon, ill. vezetékes hálózatba

13,50 Ft/db

SMS küldés belföldi Vodafone hálózatba

13,50 Ft/db

SMS küldés külföldi hálózatba

45,00 Ft/db

Egyéb idő:

Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0 és 24:00 óra között

ÜHSZ (Egymás közötti ingyenes beszélgetés) havidíja

200 Ft/SIM/hó

Csoport szintű hívás esetén a percdíj csúcsidőben

0 Ft

Csoport szintű hívás esetén a percdíj minden egyéb időben

0 Ft

Csoport szintű hívás esetén a percdíj éjjel

0 Ft

A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák.

Kedvezményes SMS küldési lehetőség,
A SZOLGÁLTATÓ az ELŐFIZETŐ részére az általa mobil készülékekben üzemeltetett
valamennyi havi díjas előfizetői kártyához az alábbi kedvezményes SMS küldési opciókat
biztosítja.
Üzleti SMS csomag 30
Üzleti SMS csomag 30 havidíja
0 Ft / SIM /hó
30 db / SIM / hó
T-Mobile magyarországi hálózatába küldhető, bennefoglalt SMS-ek száma
A csomagban foglalt SMS darabszám feletti, illetve egyéb irányokba küldött SMS-ek ára megegyezik
a vállalati kedvezménynél feltüntetett SMS díjakkal.
A táblázatban szereplő díjak nettó díjak, a távközlési szolgáltatásokra érvényes áfát nem tartalmazzák.

Barta Győző
Hajdú Ottó a Magyar Telekom Nyrt. üzletkötője holnap reggel keres fel a keretszerződés
aláírása miatt. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, amennyiben egyetért az egri „Kistérségi
Mobilflottához” való csatlakozással, fogadják el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja a Magyar
Telekom Nyrt. telekommunikációs ajánlatát, és egyben megbízza Barta Győző polgármestert a
keretszerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint
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SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

3/2009. (I. 13.) sz. Képviselő Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja a Magyar
Telekom Nyrt. telekommunikációs ajánlatát, és egyben megbízza Barta Győző
polgármestert a keretszerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

7. Érkezett egy kérelem Kovács Lászlótól, melyben kéri az Önkormányzatot, hogy a falu
területén elhelyezett dinnye és zöldségárusító pavilonjának közterület használati szerződését,
amely 2008. október 31-én lejárt, szeretné meghosszabbíttatni 2009-ben egész évre. Az évet
két részre osztva, az üzemeltetési időszakra (május 01. - október 31.) havi 10.000 Ft-ot
fizetne, az év többi részében (január 01. – április 30. és november 01. – december 31. pedig
csak tárolná a pavilont havi 5.000 Ft díj ellenében. Évente ez 90.000 Ft bevételt jelent az
Önkormányzatnak.
Kérdezem a képviselő-testületet, van e hozzászólás az elhangzottakhoz?

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja, hogy Kovács
László (3360 Heves, Damjanich u. 37.) vállalkozóval 2009. évre közterület használati szerződét
köt, a következő feltételek szerint:
2009. január 01. – április 30. közötti időszakra havi 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint,
2009. május 01. - október 31. közötti időszakra havi 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint,
2009. november 01. – december 31. közötti időszakra havi 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint
közterület használati díj ellenében.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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4/2009. (I. 13.) sz. Képviselő Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja, hogy
Kovács László (3360 Heves, Damjanich u. 37.) vállalkozóval 2009. évre közterület
használati szerződét köt, a következő feltételek szerint:
2009. január 01. – április 30. közötti időszakra havi 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint,
2009. május 01. - október 31. közötti időszakra havi 10.000 Ft, azaz Tízezer Forint,
2009. november 01. – december 31. közötti időszakra havi 5.000 Ft, azaz Ötezer Forint
közterület használati díj ellenében.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

8. Szintén érkezett egy kérelem a Pék Laci Kft-től, mint bérlőtől, miszerint az
Önkormányzattól bérelt (3323 Szarvaskő, Fő út 29. szám, 128 hrsz.) ingatlanban
engedélyezzük, hogy az ingatlan egy helyiségét albérlő részére Bajzát Ignácné (adószám:
47919738-1-30, lakcím: 3341 Egercsehi, Petőfi út 42.) fodrász egyéni vállalkozónak
albérletbe adja. Az önkormányzati ingatlan egy 16 m2-es raktárhelyiségét alakítanák át saját
költségükön fodrászüzletté, természetesen a nyitásához szükséges engedélyek beszerzése
mellett.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pék Laci Kft. írásos kérelmére,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Önkormányzattól bérelt (3323 Szarvaskő, Fő út 29. szám, 128
hrsz.) ingatlan egy helyiségét albérlő részére Bajzát Ignácné (adószám: 47919738-1-30, lakcím:
3341 Egercsehi, Petőfi út 42.) fodrász egyéni vállalkozónak albérletbe adja.
A fodrászüzletnyitással kapcsolatos engedélyek beszerzése a bérlőt terheli.
Az albérletbeadás az Önkormányzat és a Pék-Laci Kft között fennálló helyiségbérleti
jogviszonyt egyéb tekintetben, nem érinti, az Önkormányzat továbbra is a Bérlővel áll
jogviszonyban. A szerződésmódosítás elkészítésére felkéri E.M.J.V. Jogi és Szervezési Irodáját.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

5/2009. (I. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Pék-Laci Kft. írásos kérelmére,
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Önkormányzattól bérelt (3323 Szarvaskő, Fő út 29. szám,
128 hrsz.) ingatlan egy helyiségét albérlő részére Bajzát Ignácné (adószám: 47919738-1-30,
lakcím: 3341 Egercsehi, Petőfi út 42.) fodrász egyéni vállalkozónak albérletbe adja.
A fodrászüzletnyitással kapcsolatos engedélyek beszerzése a bérlőt terheli.
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Az albérletbe adás az Önkormányzat és a Pék-Laci Kft között fennálló helyiségbérleti
jogviszonyt egyéb tekintetben, nem érinti, az Önkormányzat továbbra is a Bérlővel áll
jogviszonyban. A szerződésmódosítás elkészítésére felkéri E.M.J.V. Jogi és Szervezési
Irodáját.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármester urat a szerződésmódosítás aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

9. Barta Győző polgármester ismerteti a következő kérelmet.
Szemerédi Istvánné
3323 Szarvaskő, Kisköz utca 1.
KÉRELEM
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy az APRÓKÁK Játszóház működéséhez a Könyvtár
helyiség használatát engedélyezni szíveskedjenek minden szombaton 9:00-12:00 óráig.
A Játszóház a szülők jelenlétével, a gyerekek hasznos időtöltésére és fejlődésére szolgál.
Szarvaskő, 2009. január 13.
Tisztelettel: Szemerédi Istvánné

Barta Győző
Természetesen az Önkormányzat támogat minden kezdeményezést, ami a lakosság, az itt élő
gyerekek javát szolgálja. Nincs akadálya, hogy a könyvtár helyiséget használják a Játszóház
működéséhez, amennyi kellő mennyiségű szülő nyilatkozik, hogy kívánják igénybe venni a
Játszóházat.

Lőrincz József
A Játszóház működésének, természetesen szülői felügyelet mellett, legalább 10 gyermek
jelenlétével van értelme. Kérjük meg a szülőket, hogy nyilatkozzanak a részvételi szándékukról.

NYILATKOZAT
Alulírott …………………………………… Szarvaskő,……………………utca……………….
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy Szemerédi Mária által szervezett APRÓKÁK
JÁTSZÓHÁZ tevékenységében ………………………………….. nevű gyermekemmel részt
kívánok venni.
……………………………………
Szülő aláírása
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja, hogy Szemerédi
Istvánné az APRÓKÁK Játszóház működéséhez, - szülői felügyelet mellett -, a Könyvtár
helyiséget minden szombaton 9:00-12:00-ig használja, amennyiben legalább tíz szülő
nyilatkozik, hogy gyermekével részt kívánnak venni a Játszóház tevékenységében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
6/2009. (I. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja, hogy
Szemerédi Istvánné az APRÓKÁK Játszóház működéséhez, - szülői felügyelet mellett -, a
Könyvtár helyiséget minden szombaton 9:00-12:00-ig használja, amennyiben legalább tíz
szülő nyilatkozik, hogy gyermekével részt kívánnak venni a Játszóház tevékenységében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
10. Földhaszonbérleti kérelmek.
Barta Győző
Az Önkormányzathoz érkezett 21 db földhaszonbérleti kérelem alapján, a könnyebb
áttekinthetőség érdekében készítettünk egy táblázatot mely tartalmazza a legfontosabb adatokat
a szerződések megkötéséhez. A szerződéseket a 42/2007 (XII.28) képviselő-testületi
határozatban elfogadott szerződés tervezet és bérleti díjtételek alapján öt évre kötjük.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, fogadja el a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja az alábbi
Önkormányzati területek bérbeadását a 42/2007 (XII.28) képviselő-testületi határozatban
elfogadott szerződés tervezet és bérleti díjtételek alapján.
Sorszám

Bérlő neve

Címe

hrsz.

Terület
m2

405/1

524

Bérleti szerződés
Haszonidőtartalma
bérleti
díj/év
-től
-ig
13 100
Ft 2009.01.01 2013.12.31

1.

Suszter Zsolt

3300 Eger, Pacsirta út 31.

2.

Kovács Ferenc

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

635

2509

5 018 Ft 2009.01.01 2013.12.31

3.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

638

2104

4 208 Ft 2009.01.01 2013.12.31
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4.

Barta Győző

3323 Szarvaskő, Petőfi út 5.

646

2330

5.

BEN-TÚR Bt.

3323 Szarvaskő, Petőfi út 8.

653

10464

6.

Balogh Tibor

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

655

5468

4 660 Ft 2009.01.01 2013.12.31
20 928
Ft 2009.01.01 2013.12.31
10 936
Ft 2009.01.01 2013.12.31

7.

Balogh Tibor

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

656

2260

4 520 Ft 2009.01.01 2013.12.31

8.

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

657

767

9.

Balogh Tibor
H-UNION
Szövetség

3300 Eger, Faiskola út 12/B.

671

6679

1 534 Ft 2009.01.01 2013.12.31
13 358
Ft 2009.01.01 2013.12.31

10.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

676

4201

8 402 Ft 2009.01.01 2013.12.31

11.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

677

1328

2 656 Ft 2009.01.01 2013.12.31

12.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

678

1571

3 142 Ft 2009.01.01 2013.12.31

13.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

679

1398

2 796 Ft 2009.01.01 2013.12.31

14.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

680

1734

3 468 Ft 2009.01.01 2013.12.31

15.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

681

1132

2 264 Ft 2009.01.01 2013.12.31

16.

Kovács András

3300 Eger, Sas út 6.

684

4516

9 032 Ft 2009.01.01 2013.12.31

17.

3300 Eger, Sas út 6.

685

1972

3 944 Ft 2009.01.01 2013.12.31

3300 Eger, Sas út 6.

686

5190

10 380
Ft 2009.01.01 2013.12.31

19.

Kovács András
GREENSIDE
Környezetvédő
Egyesület
GREENSIDE
Környezetvédő
Egyesület

3300 Eger, Sas út 6.

687

1365

2 730 Ft 2009.01.01 2013.12.31

20.

Török Istvánné

3300 Eger, Szalapart út 11.

692/2

3040

21.

Kovács András

3300 Eger, Sas út 6.

786

2715

6 080 Ft 2009.01.01 2013.12.31
67 875
Ft 2009.01.01 2013.12.31

18.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
7/2009. (I. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta elfogadja az alábbi
Önkormányzati területek bérbeadását a 42/2007 (XII.28) képviselő-testületi határozatban
elfogadott szerződés tervezet és bérleti díjtételek alapján.
Sorszám
1.

Bérlő neve

Suszter Zsolt

Címe

3300 Eger, Pacsirta út 31.

hrsz.

Terület
m2

405/1

524

Bérleti szerződés
Haszonidőtartalma
bérleti
díj/év
-től
-ig
13 100
Ft 2009.01.01 2013.12.31
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2.

Kovács Ferenc

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

635

2509

5 018 Ft 2009.01.01 2013.12.31

3.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

638

2104

4 208 Ft 2009.01.01 2013.12.31

4.

Barta Győző

3323 Szarvaskő, Petőfi út 5.

646

2330

5.

BEN-TÚR Bt.

3323 Szarvaskő, Petőfi út 8.

653

10464

6.

Balogh Tibor

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

655

5468

4 660 Ft 2009.01.01 2013.12.31
20 928
Ft 2009.01.01 2013.12.31
10 936
Ft 2009.01.01 2013.12.31

7.

Balogh Tibor

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

656

2260

4 520 Ft 2009.01.01 2013.12.31

8.

2234 Maglód, Irinyi köz 10/1.

657

767

9.

Balogh Tibor
H-UNION
Szövetség

3300 Eger, Faiskola út 12/B.

671

6679

1 534 Ft 2009.01.01 2013.12.31
13 358
Ft 2009.01.01 2013.12.31

10.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

676

4201

8 402 Ft 2009.01.01 2013.12.31

11.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

677

1328

2 656 Ft 2009.01.01 2013.12.31

12.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

678

1571

3 142 Ft 2009.01.01 2013.12.31

13.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

679

1398

2 796 Ft 2009.01.01 2013.12.31

14.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

680

1734

3 468 Ft 2009.01.01 2013.12.31

15.

1552 Bt.

3323 Szarvaskő, Rózsa út 43.

681

1132

2 264 Ft 2009.01.01 2013.12.31

16.

Kovács András

3300 Eger, Sas út 6.

684

4516

9 032 Ft 2009.01.01 2013.12.31

17.

3300 Eger, Sas út 6.

685

1972

3 944 Ft 2009.01.01 2013.12.31

3300 Eger, Sas út 6.

686

5190

10 380
Ft 2009.01.01 2013.12.31

19.

Kovács András
GREENSIDE
Környezetvédő
Egyesület
GREENSIDE
Környezetvédő
Egyesület

3300 Eger, Sas út 6.

687

1365

2 730 Ft 2009.01.01 2013.12.31

20.

Török Istvánné

3300 Eger, Szalapart út 11.

692/2

3040

21.

Kovács András

3300 Eger, Sas út 6.

786

2715

6 080 Ft 2009.01.01 2013.12.31
67 875
Ft 2009.01.01 2013.12.31

18.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
11. A Magyar Kézművességért Alapítvány támogatása
Barta Győző
A Szarvaskőben épített Betlehemi jászol képeit elküldtük a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban
megrendezett „Betlehemi jászol” kiállításra. A szervezők ígéretének megfelelően a képeink
kiállításra kerületek. Kérem, a Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Kézművességért
Alapítvány támogatásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület a „Betlehemi jászol” kiállításon való részvételért 3.000 Ft, azaz Háromezer
forint összeggel támogatja a Magyar Kézművességért Alapítványt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
8/2009.(I.13.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Betlehemi jászol” kiállításon való
részvételért 3.000 Ft, azaz Háromezer forint összeggel támogatja a Magyar
Kézművességért Alapítványt.
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

20

