JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. február 17-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor
Tanácskozási joggal: Dr. Vincze István Eger M. J. V. Aljegyzője
Meghívott vendég: Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Eger M. J. V. Gazdasági Iroda vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna
Barta Győző
A képviselő testületi ülés elején szeretném bejelenteni, hogy Fodor Istvánné képviselő asszony
először telefonon, majd írásban is megkeresett, a következőkkel.

Tisztelt Polgármester Úr!
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy képviselőtestületi tisztségem alól azonnali hatállyal
felmenteni szíveskedjen. Döntésemet megindokolni nem kívánom. Megértését és eddigi
támogatását tisztelettel köszönöm.
Szarvaskő, 2009. január 30.
Tisztelettel: Fodor Istvánné
Barta Győző
Felmenteni nem tudom, de a döntését elfogadom és indoklás nélkül is megértem. Kérdezem
Aljegyző urat, hogy ilyen esetben mi a teendő?
Dr. Vincze István
Helyi képviselőtestületi tagokra a 2000. évi XCVI tv. vonatkozik. Az önkormányzati képviselő
megbízása megszűnhet a 2. § d) pontja szerint lemondással.
3. § (2) Az önkormányzati képviselő lemondhat a képviselő-testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával is, melyet a polgármesternek ad át vagy juttat el. Az írásbeli nyilatkozatot a
képviselő-testület következő ülésén ismertetni kell.
(3) A lemondás nem vonható vissza.
(4) az önkormányzati képviselő megbízása megszűnik
b) a lemondás bejelentésének, illetve az írásbeli nyilatkozat átvételének napján.
1. § (1) A helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízás megszűnésével szűnik meg.
A kislistán mandátumhoz jutott képviselő jelen esetben Pócsi Gyulánénak esküt kell tennie a
képviselő-testület előtt. Az eskü letételéig az önkormányzati képviselő nem gyakorolhatja jogait.
Barta Győző
Köszönöm szépen Aljegyző úrnak a tájékoztatást. Annak ellenére, hogy Képviselő asszony
lemondását nem indokolta, személyesen biztos lesz lehetőségünk ennek az okairól bővebben
beszélgetnünk. Írásban tájékoztatni fogjuk lemondásának elfogadásáról. Kívánok neki testi
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pihenést és lelki megnyugvást. Az viszont kérem tőle, hogy ezután is dolgozzon Szarvaskőért,
ne hagyja a Tájházat, a Hagyományőrző Egyesületet, a Tánccsoportot. Reméljük lesz alkalmunk
ünnepélyes keretek között megköszönni neki az eddigi munkáját.
Az Aljegyző úr tájékoztatásának megfelelően kell eljártunk. A 2006. októberi önkormányzati
kislistás választás 6., első póttag helyén Pócsi Gyuláné szerepel 94 szavazattal. Megkerestem
Pócsi Gyulánét, akitől azt az ígéretet kaptam, hogy vállalja a tisztséget. A mai testületi ülésre
meghívtuk, megkérem, fáradjon ide közénk. Kérdezem, fenntartja e szándékát, hogy képviselőtestületi tag kíván lenni?
Pócsi Gyuláné
Igen, fenntartom.
Barta Győző
Kérlek, hogy mond utánam az eskü szövegét.
„Én ………………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati
titkot megőrzöm.
Megbízásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Szarvaskő javát szolgálom.” Isten engem úgy segéljen!
Pócsi Gyuláné
„Én Pócsi Gyuláné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű
leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom. Az állami és szolgálati
titkot megőrzöm.
Megbízásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és legjobb tudásom szerint minden
igyekezetemmel Szarvaskő javát szolgálom.” Isten engem úgy segéljen!
Barta Győző
Ettől a naptól kezdve Pócsi Gyuláné a képviselő-testület tagja. Kívánok az elkövetkező szűk két
évben eredményes munkát. Engem személy szerint örömmel tölt el, hogy nem maradt a
képviselőtestület női tag nélkül. Engedd meg, hogy átnyújtsam a megbízóleveled és egy kis
emlékérmet, amit a képviselőtestület minden tagja visel. Kérlek, viseld te is, és légy büszke
településünkre.
Szeretném az ünnepi pillanatot kihasználni arra, hogy országgyűlési képviselőnknek Dr. Nagy
Imre úrnak is átnyújtsak egy szarvaskői emlékérmet. A Képviselő úrral együtt dolgoztunk Eger
és Szarvaskő szétválásán, és büszke vagyok rá, hogy úgy sikerült ezt megtennünk, hogy nem
hogy szétszakadt volna, hanem inkább megerősödött a barátság. Amióta önálló lett Szarvaskő
sokkal gyakrabban látjuk itt, mint mikor még polgármestere is volt a településnek. Kérlek, ezt a
jó szokásodat a jövőben is tarts meg, mindig örömmel látunk. Továbbiakban is küzdj, képviseld
településünket azzal a hittel és elszántsággal, amivel eddig is tetted, és viseld büszkén
emlékérmünket.
Az új testületi tag eskütételével a képviselő testület létszáma kiegészült.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor,
Pócsi Gyuláné
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Barta Győző
Köszöntöm a frissen megválasztott képviselő asszonyt a megjelent képviselő urakat. Külön
tisztelettel köszöntöm Juhászné dr. Krecz Erzsébet Eger M. J. V. Gazdasági Iroda vezetőjét, Dr.
Vincze István aljegyző urat és nagy szeretettel köszöntöm Dr. Nagy Imre országgyűlési
képviselő 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:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről szóló 2/2008. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Szarvaskő Község Önkormányzata rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Önkormányzati adók 2008. évi beszámolója
Szarvaskő Község Önkormányzatának a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos
átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.) számú rendeletének, valamint az azt 2009. január
1.-től módosító 7/2008 (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Testvér települési kapcsolat előkészítése
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 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
1. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
JAVASLAT
az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008.
(II. 19.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő Testület!
Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.)
kormányrendelet 53.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve
valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára
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pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselő-testületnek
módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon
belül tájékoztatja.
A módosítás a 2008. évi költségvetés főösszegét 224 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 46 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális segélyére
147 eFt, míg egyszeri gyermekvédelmi támogatásra 22 eFt pótelőirányzatban részesült az
önkormányzat 2008. IV. negyedévében.
− A foglalkoztatottak eseti kereset kiegészítésére 9 eFt-os egyéb központi támogatásban
részesült az önkormányzat.
A rendeletmódosítás 1. számú melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. számú melléklete a
módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és kiemelt
előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2008. évi költségvetés módosított előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosításokat fogadja el.
Szarvaskő, 2009. január 26.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Döntési javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Kérdezem a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk?
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008. évi költségvetés módosítását. Aki
elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2008. (II. 19.) számú
önkormányzati rendeletet módosító rendeletét 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
(Az elfogadott rendelet 1-2. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)
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Szarvaskő Községi Önkormányzat 3/2009. (II. 17.) sz.
rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
2/2008. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
1.§.
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
2/2008. (II. 19.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra
módosul:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 51.836 eFt-ra módosítja:
2008. évi módosított előirányzat
Pótelőirányzat
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

51.612 eFt
215 eFt
9 eFt
51.836 eFt

ezen belül:
eFt-ban
Megnevezés
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű
kiadásokat
- a munkaadókat terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű kiadásokat
a
speciális
célú
támogatásokat
- a tartalékokat (működési)
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások, beruházások
összegét
a
tartalékokat
(felhalmozási)
- pénzügyi befektetések
kiadásait

2008. évi
Pótmódosított előirányzat
előirányzat
38.057
215
35.104
215

Képviselő Polgármeste Kormányzat Módosításra
testületi
ri és jegyzői i hatáskör
javasolt
hatáskör
hatáskör
előirányzat
2.609
9
40.890
400
9
35.728

5.405

9

5.414

1.793

125

1.918

21.641
5.865

-206
481

21.435
6.561

-400

400
10.946
16.108

5.904

-25

5.879

10.604

-400

10.204

25

25

215

400
13.555
16.508

-2.609

módosítja.
2. §.
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(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az
alábbi összegekre módosítja:
eFt-ban
Megnevezés
2008. évi
PótÁtvett
Kormányzati Módosításra
módosított előirányz pénzeszköz
hatáskör
javasolt
előirányzat
at
előirányzat
a) Saját bevételek
10.185
10.185
b) Átengedett központi adók
13.387
13.387
c) Központi
költségvetési
8.367
193
9
8.569
támogatás
d) Támogatásértékű működési
4.934
22
4.956
bevétel
e) Pénzmaradvány
14.417
14.417
(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint
az alábbi összegekre módosítja:
eFt-ban
PótKépviselő Polgármester Kormányz Módosítás
Megnevezés
2008. évi
testületi
i és Jegyzői
ati
ra javasolt
módosított előirányz
at
hatáskör
hatáskör
hatáskör előirányzat
előirányzat
Településüzemeltetés
11.137
-1.171
9.966
Idegenforgalmi, kulturális
3.900
1.141
5.041
rendezvények
Önkormányzati
13.557
-70
9
13.496
igazgatással összefüggő
tevékenység
Önkormányzati
150
150
vagyonbiztosítás
Segélyek
1.169
215
100
1.484
Könyvtári
könyvek
50
50
vásárlása
Felújítások, beruházások
5.904
-25
5.879
Átadott pénzeszközök és
4.741
400
5.141
támogatásértékű
kiadások
Tartalékok
11.004
-400
10.604
Pénzügyi
befektetések
25
25
kiadásai
3.§.
Ez a rendelet 2008. december 31. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2009. január 26.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző
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2. Szarvaskő Község Önkormányzata rendelet-tervezete az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Község Önkormányzata
2009. évi költségvetés
I. Szarvaskő település 2009. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
A 2009. év költségvetésének tervezésekor - hasonlóan az elmúlt évekhez - alapelvként került
megfogalmazásra a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, az egységes településkép további
javítása, pl. üdvözlő táblák, virágos falu táblák, tájékoztató táblák kihelyezésével.
2009. évben az önkormányzat az eddigieknél nagyobb mértékben támogatja a településen bejegyzett
civil szervezeteket, ösztönözni és segíteni kívánja a különböző pályázatokban való részvételüket.
2009. évben is biztosítani kívánjuk az eddig megszokott szolgáltatásokat és törekszünk a
hiányosságok pótlására. Az önkormányzati feladatellátás mellett lehetőség szerint a települést érintő
egyéb szolgáltatások lakossági igény szerinti pozitív változásait elő kívánjuk segíteni. Folytatjuk a
virágosítást, a kihelyezett ládák mellett fel kell kutatni azokat a szabad közterületeket, amelyek
virágos parkként funkcionálhatnak a jövőben. A virágok gondozásában, utak, járdák, árkok
tisztántartásában továbbra is számítunk a lakosság eddigi aktív részvételére. A Virágos
Magyarországért Környezetszépítő Versenyben 2009. évben is részt kíván venni a település.
2009. évben is célul tűzzük ki az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb körű
kihasználását. Az éves rendszerességgel megtartott rendezvényekre biztosítjuk a költségvetési
forrásokat. A rendezvények megvalósításakor törekszünk arra, hogy ezek ne legyenek veszteségesek,
elsősorban a falu lakosai és a vendégek közös élményszerzését, szórakozását biztosítsák. Az eddigi
évek tapasztalatait figyelembe véve meg kívánjuk osztani a nyári és az őszi időszak között a
rendezvények súlyát. A település tevékenységéről, mindennapi életéről, programjairól szóló belső és
külső, hatékony kommunikáció folyamatossá, szakszerűvé és általánossá tételét (pl. honlap
folyamatos karbantartása, frissítése, aktuális információk elhelyezése, linkcserék, országos
rendezvényeken való megjelenés stb…) szintén a 2009. év fontos feladataként kezeljük.
Az önkormányzathoz érkező szociális kérelmek elbírálásában, segélyek tervezésében pontos alapot
nyújthatnak az elmúlt évek gyakorlati számai.
2009-ben a sikeres pályázatok önrész biztosítása mellett folytatjuk a régóta húzódó nagyberuházások
előkészítését.
A beruházások, felújítások között kiemelt helyen szerepelnek: a szennyvízhálózat és ivóvíz tervezési
költségei, a várfelújítási terv készítése, valamint a támfalak felújítási kiadásai.
2009. évben intézkedéseket kell hozni a MÁV üdülő bérleti díjtartozásának rendezésére, vagy
esetleges megvásárlására.
A helyi adóztatás területén folytatni kívánjuk az előző évek gyakorlatát, fokozottan figyelve a
kintlévőségekre, a lehetőségekhez mérten növelni a település adóerő képességét. Az idegenforgalmi
adó növelése a 2009. év fontos célkitűzése.
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II. Bevételek
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeiből 3.000 eFt a bérleti díjbevétel. Könyvértékesítésből
50 eFt-os árbevételt terveztünk. Az önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből
1.500 eFt-os kamatbevétellel számolunk.
2. Telekértékesítésből 2009. évben 500 eFt-os bevétel várható. A vadásztársasággal kötött
szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 100 eFt-os bevétel realizálódhat.
3. Helyi adóbevételekből 2009. évben 4.632 eFt-ot terveztünk, amely a 2008. évre tervezett
bevételnél 53 eFt-tal alacsonyabb. A helyi adóbevételek közül legnagyobb összegű 1.544 eFttal a helyi iparűzési adóbevétel.
4. Támogatásértékű működési bevételként 4.590 eFt került a költségvetésbe, mely a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként, valamint az Egri Kistérség Többcélú
Társulásától mozgókönyvtár működtetésére adott pénzeszközből realizálódik 2009. évben.
5. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
A személyi jövedelemadó helyben maradó része 2009. évben 5.000 eFt, gépjárműadóra
pedig 1.800 eFt-ot terveztünk. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának
mérséklésére Szarvaskő 6.955 eFt támogatásban részesül 2009. évben. Központi költségvetési
támogatásként 8.373 eFt került tervezésre.
III. Kiadások
1. Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, az ehhez kapcsolódó létszám:
A Polgármesteri Hivatalban 1 fő foglalkoztatása történik (munkáltató Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata) napi 8 órában, valamint 2 fő részmunkaidőst a munka törvénykönyve szerint
foglalkoztat az önkormányzat.
A 4 fős képviselő testület részére havi 17.000 Ft-os, az alpolgármester részére havi 28.000 Ftos tiszteletdíj került megállapításra, míg a polgármester havi illetménye a Képviselőtestület
döntése alapján 160.000 Ft.
2. Településüzemeltetési feladatok:
2009. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, lehetőség
szerinti növelése. A közterület fenntartásra 2.400 eFt-ot, a közvilágítási kiadásokra pedig 1.800
eFt-ot terveztünk. A település virágosítását, parkosítását folytatni kívánjuk a lakosság minél
szélesebb körű bevonásával.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.500 eFt-ot terveztünk, melyből
megvalósulhatnak a korábbi években megrendezett hagyományteremtő rendezvények.
3. Felhalmozási kiadások:
2009. évben megteremtettük a fedezetét a szennyvízhálózat és ivóvízhálózat tervezési költségeinek. Támfalak
felújítására, valamint a Szérűskert közvilágítás létesítésére 500-500 eFt-os felhalmozási kiadással számolunk.
A Várfelújítási terv elkészítésére 1.000 eFt, a Petőfi úti csapadékvíz elvezető árok felújítására pedig 200 eFt
áll rendelkezésre a költségvetési kiadások között.
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4. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás alapján
2009. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 3.100
eFt-ot utal át a megyei jogú városnak. A település tagja az Egri Kistérség Többcélú Társulásának,
valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban
felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2009. év kiadásai között terveztük. A civil szervezeteket 2009.
évben 1.500 eFt-tal kívánjuk támogatni, míg a lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására 300
eFt-os pénzeszközátadást terveztünk.
5. Tartalékok:
Általános és céltartalékokat képeztünk, összességében 1.435 eFt-os összegben. Az év közben
nem tervezett, bevételként realizálódó többletforrás egy részét tartalékba kell helyezni az előre
nem látható feladatok finanszírozására.
Összegezve: a költségvetési tervezés során meg kellett valósítani a működési és felhalmozási
költségvetés egyensúlyát, a település működtetési kiadásainak minél pontosabb meghatározását,
illetve az év közbeni feladatok végrehajtására a bevételi oldalon forrást kellett biztosítani.
Szarvaskő, 2009. február 4.
Barta Győző
Polgármester
Barta Győző
A költségvetés áttanulmányozására, képviselő asszony kivételével mindannyiunk volt ideje. Az
előkészületeket, a költségvetés tervezetét együtt állítottunk össze. Nézzük át még egyszer a
főösszegeket.

Rendelet-tervezet

Szarvaskő Községi Önkormányzat …./2009.(……) sz. rendelete az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az
államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 36.850 eFt-ban
ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat

36.250 eFt-ban
32.550 eFt-ban
4.300 eFt-ban
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- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások összegét
- a beruházások összegét

1.470 eFt-ban
19.250 eFt-ban
6.095 eFt-ban
600 eFt-ban
4.300 eFt-ban
700 eFt-ban
3.600 eFt-ban

állapítja meg.
Az önkormányzatnál 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám kerül megállapításra.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbiak
alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

10.132 eFt
13.755 eFt
8.373 eFt
4.590 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

9.750 eFt
2.500 eFt
12.500 eFt
150 eFt
50 eFt
980 eFt
700 eFt
3.600 eFt
5.185 eFt
1.435 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2009-2011. évekre vonatkozó várható előirányzatait
a 4. sz. melléklet tartalmazza.
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(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet
a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2009. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200 eFt.
(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 1.235 eFt a
10. címszám 2-3. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2009. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és
a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási bevételektől
és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
a) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és
kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek
érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig
rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra,
ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló
kötelezettségeket.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa
a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre
eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a megszűnt víziközmű-társulattól
átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel.
(8) Az Áht. 14. §-a alapján tartozást átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem
térítendővé átalakítani a költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva
lehet. Tartozásátvállalást jelent az elengedés időpontjáig terhelő kamat és egyéb kiadás összege is.
Bevételként és bevételi előirányzatként a kiadással azonos összeg kerül elszámolásra. Jogszabályon, illetve
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önkormányzati rendeleten alapuló követelés, illetve kisösszegű követelés elengedése is hasonlóan kezelendő.
Kivételt képez a szállítói tartozások, egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettség átvállalása, mely csak folyó
kiadásként tervezendő és számolandó el.
6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.
(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe
tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet
tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. A képviselőtestület
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének
külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési
rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
a) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
b) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
c) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elé kell terjeszteni.
7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
b) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
c) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
d) megemelheti többletbevétel elérése nélkül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát e
rendelet 5. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos jogszabályi és önkormányzati
előírásokra. A többletbevétel elmaradása azonban év végén szükségessé teszi más bevételi többletek
vagy a kiadások közötti előirányzat rendezéseket polgármesteri vagy közgyűlési hatáskörben.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
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8. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
Szarvaskő, 2009. február 4.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

Barta Győző
Természetesen teljesen pontosan nem lehet előre tervezni, valószínűleg negyedévente
módosítanunk kell a tervet.
A költségvetés tervezésekor maximálisan próbáltuk figyelembe venni az előző évi tényleges
teljesítéseket. Vannak kifutó tételek, gondolok itt a Rendezési tervre, amely időközben elkészült.
A rendezvényekre idén 2.500e Ft-ot terveztünk, amit semmiképpen sem szeretnénk túllépni.
Vannak új feladataink, új tételek. A támfalak felújítására 500 e Ft-ot terveztünk, amit az
elkövetkező években rendszeresen be kívánjuk tervezni. A település fekvése miatt sok
támfalunk van, melyek folyamatos felújítása igen indokolt. A közvilágítás a Vaskapu és a
Nyugodó dűlőben megvalósult, az idei évben a Szérűs kert közvilágításának bővítésére, 5
lámpatestre 500 e Ft-ot terveztünk. Természetesen lakossági hozzájárulással több lámpatestre is
van lehetőség. A szennyvízhálózat és ivóvízhálózat tervezési költségeire idén is 500 e Ft-ot
terveztünk. Azt az információt kaptuk, hogy idén tavasszal kiírásra kerül olyan pályázat, ami
megoldaná a kistelepülések problémáit is.
A vár felújítási terv most is szerepel, ami Szarvaskő jövőjét az elkövetkező években, nagyban
befolyásolhatná. Tartalékaink, igaz igen szűkösen, de vannak, tehát nem forráshiányos a
költségvetésünk.
Köszönöm a figyelmet, kérdezem a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk?
Dr. Zsirai Sándor
Szeretném megkérdezni, hogy a kiadásoknál, a lakásfenntartási támogatásnál mért van kevesebb
tervezve, mint a tényleges kifizetés.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A normatív lakásfenntartási támogatás 10%-a terheli csak az önkormányzat költségvetését, csak
ezt az összeget kell előre tervezni.
Dr. Zsirai Sándor
A másik a felújításoknál kérdezném, hogy miért nincs a kihelyezésre kerülő információs és
forgalomirányító táblák költsége előre tervezve. A másik kérdésem, hogy a szelektív
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó esetleges költségeket sem látom betervezve.

Barta Győző
A táblákkal kapcsolatos költségek a településüzemeltetés sorról fizetendők. Nem szükséges
szerintem ehhez külön kiadást tervezni.
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Az esetleges költségei a szelektív hulladékgyűjtésnek, szintén a településüzemeltetés,
közterületek fenntartása, köztisztaság sorról finanszírozható. Ide 2.400 e Ft-ot terveztünk.
Barta Győző
Ezen a soron van tervezve az egész éves szilárd kommunális hulladékszállítás. Mivel a
szerződésünk a 2. negyedévtől lejár a Városgondozás Eger Kft-vel és szeretnénk áttérni egyedi
gyűjtőedényes „kukás” szállítási és gyűjtési módra, ezen a soron ez reméljük, jelentős
megtakarítást eredményez majd. Az áttérést részletesen fogjuk tárgyalmi a következő testületi
ülésen.
Kérdezem, hogy van e még kérdés?

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2009. évi
költségvetését 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megalkotta az
alábbi önkormányzati rendeletet.
(Az elfogadott rendelet 1-7. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)

Szarvaskő Községi Önkormányzat 4/2009.(II. 17.)sz. rendelete az önkormányzat
2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, az
államháztartásról szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-a alapján, figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényre, az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 36.850 eFt-ban
ezen belül:
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- a speciális célú támogatásokat
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:

36.250 eFt-ban
32.550 eFt-ban
4.300 eFt-ban
1.470 eFt-ban
19.250 eFt-ban
6.095 eFt-ban
600 eFt-ban
4.300 eFt-ban
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- a felújítások összegét
- a beruházások összegét

700 eFt-ban
3.600 eFt-ban

állapítja meg.
Az önkormányzatnál 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám kerül megállapításra.
2. §.
(1) Az önkormányzat költségvetésének címrendjét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbiak
alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel

10.132 eFt
13.755 eFt
8.373 eFt
4.590 eFt

(3) A bevételi főösszeg címek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az
alábbiak alapján hagyja jóvá:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Könyvtári könyvek vásárlása
Segélyek
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Tartalékok

9.750 eFt
2.500 eFt
12.500 eFt
150 eFt
50 eFt
980 eFt
700 eFt
3.600 eFt
5.185 eFt
1.435 eFt

(5) A kiadási főösszeg címek, alcímek, előirányzati csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetésének mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3.
sz. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő testület.
(7) A gördülő tervezés keretében az Önkormányzat 2009-2011. évekre vonatkozó várható előirányzatait
a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet
a 6. sz. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(9) A 2009. évre tervezett közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3. §.
(1) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadási összegéből az általános tartalék 200 eFt.
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(2) Az önkormányzati költségvetés 2. §-ban jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 1.235 eFt a
10. címszám 2-3. alcímszám alapján.
4.§.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2009. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és
a kiadások teljesítésére.
5.§.
(1) A tervezés során külön kell választani a működési bevételeket és kiadásokat a felhalmozási bevételektől
és kiadásoktól.
(2) Az éves költségvetés végrehajtását
d) Az alapító okiratban előírt és a szervezeti működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és
kötelezettségek mellett,
e) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek
érvényesítésével,
f) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell biztosítani.
(3) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási
előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
(4) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok
mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig
rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló
kötelezettségeket és járandóságokat, valamint ha törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra,
ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(5) Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában
ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül
finanszírozható, kivéve a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló
kötelezettségeket.
(6) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és
járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa
a korrigált saját bevétel.
(7) A korrigált saját bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre
eső részével csökkentett saját bevétel éves előirányzatának 70%-, és a megszűnt víziközmű-társulattól
átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel.
(8) Az Áht. 14. §-a alapján tartozást átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem
térítendővé átalakítani a költségvetési előirányzattal megtervezve és költségvetési kiadásként elszámolva
lehet. Tartozásátvállalást jelent az elengedés időpontjáig terhelő kamat és egyéb kiadás összege is.
Bevételként és bevételi előirányzatként a kiadással azonos összeg kerül elszámolásra. Jogszabályon, illetve
önkormányzati rendeleten alapuló követelés, illetve kisösszegű követelés elengedése is hasonlóan kezelendő.
Kivételt képez a szállítói tartozások, egyéb rövid és hosszú lejáratú kötelezettség átvállalása, mely csak folyó
kiadásként tervezendő és számolandó el.
6.§.
(1) A képviselő-testület költségvetését jelen rendelet módosításával testületi döntéssel megváltoztathatja.
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(2) A költségvetési előirányzat-módosítások nem érinthetik az Országgyűlés kizárólagos –
költségvetési törvényben felsorolt -, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe
tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami
pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet
tájékoztatja. A képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési
beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig,
december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. A képviselőtestület
legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének
külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési
rendeletet.
(4) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak
kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési
rendelet módosítását.
(5) A helyi előirányzat-módosítások tartalmuk szerint az alábbiak lehetnek:
d) pótelőirányzatok, előző évi pénzmaradványok és elrendelt zárolások esetén a költségvetés
főösszegeinek módosítása,
e) ténylegesen elért többletbevétel esetén a költségvetés főösszegeinek módosítása,
f) a jóváhagyott kiadási főösszeg keretén belüli – címek, alcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt
előirányzatok közötti – módosítások.
(6) A Képviselő-testület elé kerülő rendeletmódosítási kérelmeket előzetesen a Pénzügyi és Gazdálkodási
Bizottság elé kell terjeszteni.
7. §.
(1) A polgármester előirányzat-módosítási jogkörében
e) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között esetenként 1.000 ezer Ft
összeghatárig
f) rendelkezik a céltartalékok felhasználásáról előirányzat átcsoportosításokkal
g) az előző évek céltartalékait kibonthatja összeghatárra való tekintet nélkül
h) megemelheti többletbevétel elérése nélkül a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát e
rendelet 5. § (8) bekezdése alapján, figyelemmel a hatályos jogszabályi és önkormányzati
előírásokra. A többletbevétel elmaradása azonban év végén szükségessé teszi más bevételi többletek
vagy a kiadások közötti előirányzat rendezéseket polgármesteri vagy közgyűlési hatáskörben.
(2) A polgármester átruházott hatáskörben dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti
lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről összeghatártól függetlenül.
(3) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy az általa írásban megbízott személy
vállalhat.
(4) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(5) Utalványozásra a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
8. §.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 01-től kell
alkalmazni.
(2) Az átmeneti gazdálkodás adatait a költségvetési rendelet tartalmazza.
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Szarvaskő, 2009. február 4.
Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Estefán Géza sk.
jegyző

3. Önkormányzati adók 2008. évi beszámolója

Barta Győző
Ismerteti a beszámoló tartalmát.
(Az Önkormányzati adók 2008. évi szöveges beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
Barta Győző
A beszámoló jól összeállított, kellően részletezett, jól látható az adóbevételek alakulása. Jelentős
bevételt képeznek a helyi adó és a gépjárműadó bevételek.
Dr. Zsirai Sándor
A követeléskezelésnél lenne egy észrevételem. Úgy látom, az Adó Iroda 923 e Ft-tal több
hátralékot szedett be, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Ez javaslom, hogy köszönjük meg
az Adó Iroda hatékony munkáját.
Barta Győző
A körjegyzőség Egerrel Szarvaskő számára jelentős szakmai segítséget jelent. Nagyon jó
példája a sikeres együttműködésnek. Reményeink szerint ez a jó kapcsolat, a jövőben is
megmarad.
Ha nincs a képviselőtestületnek több hozzáfűzni valója, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, az
Önkormányzati adók 2008. évi beszámolóját.

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 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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10/2009. (II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzati adók 2008. évi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A következő napirendi pont a luxusadó rendelet hatályon kívül helyezése, mint már korábban
említettük Szarvaskőben nincs olyan ingatlan, amit ez az adónem érintett.
4. Szarvaskő Község Önkormányzatának a luxusadó települési lakóingatlan fajták
fajlagos átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.) számú rendeletének, valamint az azt
2009. január 1.-től módosító 7/2008 (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
ELŐTERJESZTÉS
Szarvaskő Község Képviselő-testületének
a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.)
számú rendeletének, valamint az azt 2009. január 1-től módosító 7/2008 (X. 21.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!
Az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB határozatával a luxusadóról szóló 2005. évi XCCI. törvényt
(Ltv.) e határozat kihirdetése napjával, azaz 2008. december 15-ével megsemmisítette. Ebből
következően – figyelemmel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak
közzétételéről szóló 3/2001. (XII.3.) Tü. határozat 54-55. §-ára, valamint az Alkotmánybíróságról
szóló 1989. évi XXXII. törvény 42. §-ának (1) bekezdésére – 2008. december 16-ától megszűnt a
luxusadó-kötelezettség.
Mindez Szarvaskő tekintetében kizárólag olyan kötelezettséggel jár, hogy a korábban 2009.
évre megalkotott, kihirdetett luxusadóval összefüggő rendeletek hatályon kívül helyezése is
szükséges. Luxusadó köteles építmény a közigazgatási területen nem volt, így az időarányos rész
visszautalása a településen nem merül fel.
Eger, 2009-02-05.
Dr Estefán Géza s.k.
Eger MJV. Címzetes Főjegyzője
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a luxusadó települési
lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.) számú rendeletének, valamint
az azt módosító 7/2008 (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
Felelős:
Határidő:

Dr. Estefán Géza Jegyző
azonnal
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SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat a luxusadó települési
lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.) számú rendeletének,
valamint az azt módosító 7/2008 (X. 21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) megalkotta az
alábbi önkormányzati rendeletet.
Szarvaskő Község Képviselőtestületének 5/2009. (II. 17.) számú rendelete
a luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
1.§

(1)

A luxusadó települési lakóingatlan fajták fajlagos átlagértékeiről szóló 13/2005. (XI. 22.)
számú rendelete hatályon kívül kerül.

(2)

Egyúttal az (1) bekezdésben foglalt alaprendeltet 2009. január 1-i nappal módosító
79/2008 (X. 21.) számú önkormányzati rendelet is hatályon kívül kerül.
2.§

(1)

A rendelet 1.§ (1) bekezdésében foglaltak visszamenőlegesen 2008. december 16-i
nappal lép hatályba.

(2)

A rendelet 1.§ (2) bekezdésében foglaltak visszamenőlegesen 2009. január 1-i nappal
lép hatályba.

Eger, 2009. február 17.
Barta Győző s.k.
Polgármester

Dr. Estefán Géza s.k.
Jegyző

Barta Győző
Szeretném, ha az 5-6. napirendi pontot felcserélnénk és Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek,
indítványokkal folytatnánk.
5. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Batra Győző
1. Még egyszer szeretném köszönteni Dr. Nagy Imre képviselőurat. Szeretném megköszönni,
hogy a fogadóórája után részt vett testületi ülésünkön. Elsőként a pályázatokról szeretném
kérdezni. A múlt évben egy nyertes pályázatunk volt, a nagyrendezvényünkre, aminek a
pénzügyi elszámolása a közelmúltban megtörtént. Ezen kívül indultunk még több jelentős
nagyságú pályázaton, amiből a legfontosabb, a település megújító infrastrukturális beruházási
pályázatunk. A pályázatot a tőlünk telhető legnagyobb gondossággal készítettük el, de sajnos
vannak olyan objektív tényezők, amin nem tudunk változtatni. Nem a mi hibánk, hogy nagy a
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fajlagos megtérülési költség, mivel kevesen vagyunk és az sem a mi hibánk, hogy hegyek között
élünk. Sok szempontból hátrányos helyzetben vagyunk. Nem élnek köztünk kisebbségek, még is
nálunk a legmagasabb a bűnözési arány. Hátrányát szenvedünk a pályázatok terén, és igen is
hátrányos helyzetben vagyunk, mivel 60 km-es körzetben minden településen van
csatornarendszer, csak nálunk nincs. Felváltva érkeztek jó és rossz hírek a pályázatról. Reményre
ad okot, hogy a beadott 475 pályázat közül a miénk végig talpon maradt. Az engedélyekre és a
tervezésre már elköltöttünk közel 5 millió forintot, a pályázathoz szükséges önrész rendelkezésre
áll. Kérem a Képviselőurat, tolmácsolja a döntéshozók felé, hogy más nézőpontot is vegyenek
figyelembe.
Dr. Nagy Imre
Hagy kezdjem azzal, ami a fogadóórán is kérdésként felmerült, hogy mi lesz a
kisönkormányzatokkal a jövőben. Valószínűleg nem kerül sor települési önkormányzatok
összevonására, képviselő testületek, közgyűlések megszüntetésére, de elképzelhetőnek tartom a
képviselői létszám csökkentését. Várható önkormányzati, közigazgatási funkciók centralizálása.
Személyes véleményem, hogy nem szabad települést önkormányzat nélkül hagyni, mivel olyan
közösségszervező, problémamegoldó feladatokat lát el, amire szükség van.
Néhány szó a pályázatokról. A tavalyi pályázatok közül a rendezvény pályázatával nyert a
település. Rossz hírem, hogy 2009-ben az állami költségvetés előirányzata nem tartalmaz ilyen
irányú összeget, vagyis ilyen jellegű pályázat nem kerül kiírásra. Azt vizsgáljuk most, hogy
régiós szinten legyen e átcsoportosítás, valamilyen más pénzből rendezvényre. Valószínűleg út
és egyéb iparfejlesztésből nem fognak átcsoportosítani, esetleg a turisztikán belül, kerülhet erre
sor. Erről biztos, hogy értesülni fog a település. A TDM pályázat lehetőséget jelenthet a
településnek, ezen törjétek a fejeteket, valamint az FVM is ír ki pályázatot.
A legfontosabb, a településfejlesztési pályázatotok. Az irányító hatóság döntése előtt sajnos
konkrét információval nem szolgálhatók, de a források felemelése és hogy a pályázat még az
utolsó fordulóban is talpon van, reményre adhat okot. Ha a pályázat nyer, azt hiszem hosszú idő
óta nem volt olyan mérvű beruházás, mint ami ennek a révén megtörténhet. Az Egertől való
elszakadás egyik előnye, hogy a település összegyűjtötte az önerőhöz szükséges összeget, és
önállóan pályázhatott erre a beruházásra. Eddig nem is igazán volt lehetőség ilyen horderejű
pályázatra. Ha megvalósul ez a beruházás az Európai Uniós forrásból, akkor mindenki számára
látható lesz, milyen előnyökkel jár a tagság.
A település turisztikai pályázatát, ami a turisztikai útvonalakat tartalmazta, és tavaly nem nyert,
tanácsom szerint adjátok be újra. Tavasszal megnyílnak a Regionális Operatív Program
Turisztikai forrásai attrakcióépítésben, illetve szervezetfejlesztésben. A régió 2009-2010-ben
igen jelentős összegből gazdálkodhat turisztikai szempontból. Most érdemes pályázni.
A várral kapcsolatban a Szilvásváradi forgalomból lehetne valamennyit 1-2 órára megállítani.
Egyébként dicséret illeti a falut, hiszen a 1 millió Ft felett beszedett idegenforgalmi adó jól
tükrözi a településen eltöltött vendégéjszakák számát, ami a település nagyságához képest igen
jelentős.
Dr. Zsirai Sándor
Mivel a gyerekek és a hetven éven felüliek kedvezményben részesülnek a vendégéjszakák
száma mintegy 20%-kal több mint, amit a beszedett adó tükröz.
Barta Győző
A vendégéjszakák száma Szarvaskőben, éves szinten 6-7 ezer körül van.
Dr. Nagy Imre
A TDM-mel kapcsolatban Szarvaskőnek Szilvásváraddal kellene összefogni. A Kistérséggel
kapcsolatban valóban a hátrányos helyzet sokáig előnyt jelentett. Régiós szinten Borsod és
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Nógrád megyével szerencsés helyzetben vagyunk sziszen Eger környéke sokkal fejlettebb, és a
források a hátrányos helyezettű térségeknél nagyobbak.
A csatornásra visszatérve pozitív változás történt a minisztérium részéről, lehetőség nyílik a
kistelepülések részére is. A fajlagos megtérülést tekintve, nem másik településsel összekötve
kellene gerincvezetéket építeni, hanem, vannak már olyan egyedi rendszerek, amik
környezetvédelmi követelményeknek is eleget tesznek, és gazdaságossági szempontból
megfelelnek. Meg kell várni a pályázat kiírását, de mindenképpen esélyesebbek lesznek a
kistelepülések.
A Virágos Magyarországért Versenyben elért szép eredményekhez gratulálok. Érdekes ötletnek
tartom az Balatonedericcsel való közös indulást. A virágosítás nem csak azért jó, mert szebb a
település, hanem mert közben építi a közösséget is.

Barta Győző
Köszönjük a Képviselőúrnak a hozzászólást. Van esetleg kérdése valakinek?
Az egyebek között szeretném még megemlíteni, hogy a következő hónap elején, a
Hulladékgazdálkodási Társuláson belül lehetőségünk lesz egy 100%-osan támogatott pályázat
segítségével felszámolni, rekultiválni a hulladéklerakónkat. A terület felmérése és rendezése
folyamatban van. Úgy gondolom, hogy nem mindegy, hogy az ott lévő szemetet saját
költségünkre, vagy egy támogatott pályázat segítségével sikerük elszállíttatnunk.
2. Rendezési Terv
A településrendezéssel kapcsolatban is volt egy sikeres pályázatunk, ahol 45.000 Ft megmaradt.
Ennek a pénznek a lehívására már nincs lehetőség, testületi határozatot kell hoznunk, hogy erről
a pénzről lemondunk.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az
Önkormányzat és a Magyar Államkincstár között létrejött 100002304 D számú finanszírozási
szerződés által biztosított támogatásból le nem hívott 45.000 Ft, azaz Negyvenötezer Forint
támogatásról lemond.
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 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

11/2009.(II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az
Önkormányzat és a Magyar Államkincstár között létrejött 100002304 D számú
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finanszírozási szerződés által biztosított támogatásból le nem hívott 45.000 Ft, azaz
Negyvenötezer Forint támogatásról lemond.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
3. A Szarvaskői Polgárőrség támogatása

Barta Győző
Szarvaskőben a közbiztonság helyzete az utóbbi időben romlott. 2006-ban Szarvaskő volt Heves
megye egyik legfertőzöttebb területe. Annak ellenére, hogy a helyi elkövető kevés, mégis
megszaporodtak a bűnesetek. Az Egererdő közmunkaprogram keretében megszervezett favágása
a Keselyűbércen is, számunkra kedvezőtlen hatásokkal járt. A munkát követő hétvégén egymást
követték a betörések, közvetlenül a munkavégzés szomszédságában. Önkormányzatunk próbál
mindent megtenni a közbiztonság javításáért. El fogunk juttatni a lakossághoz egy felhívást,
amelyben felhívjuk a figyelmet, hogy mitől óvakodjanak. Mindenféle közterületi árusítást meg
fogunk tiltani, illetve térfigyelő rendszert fogunk kihelyezni. Sajnos a gazdasági helyzet és az
emberek anyagi helyzetének romlásával a bűnesetek szaporodására fokozottan számítanunk kell.
A polgárőrség támogatásával tudnánk segíteni a kialakult helyzeten. Minden évben szoktunk
működési támogatást nyújtani számukra. A járőrözéshez most vásároltak egy Niva típusú
gépjárművet, aminek a vizsgáztatására, illetve üzemanyagköltségeik enyhítésére 200.000 Ft
támogatást kértek.
Dr. Zsirai Sándor
Szeretnék annyit hozzászólni, hogy nagyon fontos, hogy dolgozzanak, járőrözzenek. Hiszen a
közbiztonság javításához nagyban hozzájárulnak. Fontosnak tartom viszont, hogy a járőrözésről
pontos vezénylésük legyen. Tehát, hogy pontosan tudni lehessen, hogy mikor, hol és ki
járőrözik. Azt javasolnám, hogy kérjünk tőlük egy ilyen vezénylési tervet, mielőtt a pénzről
beszélnénk.
Barta Győző
A mostani támogatást fontos lenne mielőbb megkapniuk, hogy az autót üzembe tudják állítani.
Egyetértek azzal, hogy a támogatás fejében kérhetnénk tőlük, hogy tudjunk arról, hogy mikor, ki
és hol járőrözik. Valamint azt, hogy a rendezvényeinkre nem kelljen meghívót küldeni, érezzék
kötelességüknek. Nem csak a biztosítást, hanem a segítséget az előkészületek és a lebonyolítás
során is. Mi is mindenféle munkában részt veszünk és nem, mint képviselők, hanem mint
szarvaskői lakosok.
Benkó Dániel
A polgárőrök társadalmi munkában végzik a dolgukat, és nem kérhetjük őket úgy számon, mint
egy hivatalos állományt. Egy-két óra járőrözés is bizony sokat ér. Ők nem bűnüldöző szerv,
hanem bűnmegelőzési. Támogatom a javaslatot, de cserébe szeretném, ha többet látnánk őket a
településen.
Lőrincz József
Támogatom a javaslatot, de célfeladathoz kellene kötni a további támogatást.
Barta Győző
Meg fogjuk határozni számukra, hogy milyen feladatok elvégzését kérjük a további támogatás
fejében.
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Kérem, a tisztelet képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Polgárőrségnek 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer Forint működési támogatást nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

12/2009.(II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Polgárőrségnek 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer Forint működési támogatást
nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Lőrincz József
A civilszervezeteknek nyújtott Önkormányzat támogatás felhasználásáról készített beszámoló
határideje a támogatási szerződés szerint január 31. Két civilszervezettől, a Polgárőrségtől és a
„Szarvaskőért” Alapítványtól már megkaptam a beszámolót a Hagyományőrzőktől még nem.
Szeretném, ha küldenénk nekik egy hivatalos levelet, hogy mielőbb küldjék a beszámolót.
Márciusi testületi ülésen tárgyaljuk, de előtte még a Pénzügyi Bizottságnak át kell néznie.
4. Tanösvény
Barta Győző
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Zöld Iránytű Alapítványhoz: „Tanösvények építésére,
felújítására, és fenntartására” címen. A pályázatírást Lőrincz József képviselőúr és Szabóné
Balla Marianna vállalta magára. A Várhoz vezető ösvényt szeretnénk felújítani, pihenőhelyeket
kialakítani, a lépcsőfokokat rendbe tenni, információs táblákat kihelyezni. A pályázati
anyaghoz csatolandó dokumentumként van szükség a sajáterő elkülönítését eldöntő testületi
határozatra. Mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a 2009.
évi költségvetés Külterületi utak karbantartása címsoron lévő 500.000 Ft-ból a településen
átvezető a szarvaskői Várig tartó Földtani tanösvény felújítására 300.000.- , azaz
Háromszázezer Forintot elkülönít.
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 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
13/2009.(II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
2009. évi költségvetés Külterületi utak karbantartása címsoron lévő 500.000 Ft-ból a
településen átvezető a szarvaskői Várig tartó Földtani tanösvény felújítására 300.000.- ,
azaz Háromszázezer Forintot elkülönít.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Farsangi rendezvény
Barta Győző
Szeretném ismertetni a hétvégi Farsangi rendezvényt (2009. február 21.-én szombat), ami most
nem az Állomáskertben, hanem az Autóparkolóban kerül megrendezésre. Ismertetem a
programokat.
9:00-15:00-ig : Farsangi maszkok készítése, maskarás felvonulás a falu utcáin,
eredményhirdetés, kiszebaba égetés.
15:00-tól : Batyus Bál, a hagyományok szerint.
Egész napos szolgáltatások: Fűtött sátor, „kanivó" régi szarvaskői hagyomány felelevenítése,
játékos belépőkkel, forró tea, forralt bor, csipkelekváros farsangi fánk, zsíros kenyér, zene.
A rendezvény a „Szarvaskőért Alapítvány” szervezésében kerül megrendezésre. Az
adóbevallások időszakában kérjük, aki tudja, támogassa az Alapítvány tevékenységét Személyi
Jövedelemadója 1%-ának felajánlásával. Az adószám: 18575431-1-10, ami a szarvaskői
honlapon is megtalálható, valamint a lakosságnak küldött tájékoztatóban is olvasható.
Kérjük a lakosság segítségét a most megrendezésre kerülő Farsang előkészületeiben. Kapunk
segítséget az egri népművelés szakos főiskolásoktól. Reméljük, sokan részt vesznek a
rendezvényen, mindenkit szertettel várunk.

Barta Győző
Az egyéb ügyek megtárgyalása után folytatni szeretném a következő napirendi ponttal.
6. Testvér települési kapcsolat előkészítése
Barta Győző
Felolvasnám a levelet, amit Balatonederics polgármesteréhez címeztem.
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Tisztelt Németh József Polgármester Úr!
Személyes találkozásunk során felmerült községeink közötti kapcsolat kialakításának
lehetősége. Olyan kapcsolaté, ami túlmutat személyes, illetve baráti találkozásokon és
településeink lakosainak érdekeit szolgálja. Képviselőtestületünk megvitatta a lehetőségét, és
több téren is hasznosnak találta testvér települési kapcsolat kialakítását.
Szarvaskő –Magyarország egyik legszebb fekvésű faluja-, Heves-megyében a Bükk-hegység és
a Mátra találkozásánál, az Eger-patak völgyében, Eger és Szilvásvárad között a Bükki Nemzeti
Park nyugati szélén található. A település kedvező fekvése, természeti adottságai és Egerhez
való közelsége (6 km) miatt, igen nagy turisztikai vonzerővel bír. Önkormányzatunk a kialakult
nehéz gazdasági helyzetben legfőbb bevételi forrásként, erre szeretne támaszkodni. Ennek
érdekében rendezvénynaptárunk igen színes, az idelátogatók száma sokszorosa a településünk
lélekszámának.
Az általunk elképzelt együttműködés kiterjedhetne közösen indított pályázatokra, turisztikai és
környezetszépítési területekre. Szarvaskő, immár második éve indul a Virágos Magyarországért
Környezetszépítő Versenyen, és mindkétszer a díjazottak között volt. Rendezvényeink
finanszírozása részben sikeres pályázataink köszönhető. Közös kapcsolatunk kiterjedhetne
egymás rendezvényein való részvételre, esetleg fellépésre. Lakosainkat - itt gondolunk főként a
gyermekekre és időseinkre- a település szállásadóinak bevonásával kedvezményes
„csereüdültetésben” részesíthetjük, részükre a környező látványosságokhoz kirándulásokat
szervezhetünk.
Úgy gondoljuk, hogy mindkét település számára hasznos lenne egy baráti kapcsolat kiépítése.
Várjuk, szíves állásfoglalásukat.
Munkájukhoz, további sikereket kívánunk!
Szarvaskő, 2009. február 10.
Tisztelettel: Barta Győző
polgármester
Felkérem Lőrincz József képviselőurat, mivel a testvér települési kapcsolatfelvétele az ő
közbenjárásával, segítségével valósulhat meg, mutassa be néhány szóban Balatonedericset.
Lőrincz József
Balatonederics az Északi-parton fekszik, egészen pontosan Keszthely és Tapolca között félúton.
Keszthelytől 13 km és Tapolcától 11 km-re a Bakonyba. A település magasabb csúcsairól az
összes tanúhegy látható. Balatonederics 1200 fős állandó lakossággal rendelkező település.
Gazdálkodása a turizmusra, a szőlészetre és a borászatra épül. Fő látványosságuk a Balatonon
kívül egy 10-12 éve feltárt, úgynevezett „Csodabogyós” cseppkőbarlang, Afrika-múzeum és
szafaripark, Dr. Nagy Endre Afrika kutató gyűjteménye. Viszonylag sok olcsó szálláshellyel
rendelkezik a település. Nincs messze a Káli-medence, ami szintén nagy turistavonzerővel bír.
Rövid kirándulásokat lehet tenni Keszthelyre és Hévízre. Sok öreg borospince található a
hegyoldalain. Strandja nagyon jó, nem túl zsúfolt. A part bizonyos részei a horgászat
szerelmeseinek ideális hely. A kapcsolatfelvételt a balatonedericsi Polgármesterrel megkezdtük.
A Virágos Magyarországért Versenybe közösen is benevezhetnénk. Még idén kölcsönös
személyes látogatásokat szervezhetnénk. Hagyományőrző csoportjaink is bemutatkozhatnánk
egymásnak.
Javasolnám, hogy új képviselőtársuk, mint egyetlen hölgytagját testületünknek, legyen
segítségünkre a testvér települési kapcsolat kiépítésében.
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Barta Győző
Mint sok minden másban, ebben is Eger segítségét kérhetjük, hiszen ők, több testvérvárosi
kapcsolatot is ápolnak. Ezek a megállapodások számunkra is tanulságosak lehetnek. Esetleg más
kistelepülés példáján is szerezhetünk információkat a kezdeti teendőkről, magáról az indulásról,
az alapdokumentumokról és későbbiekben a közösen elfogadott döntésekről.
Kérdezem a képviselőasszonyt elfogadja e a megbízatást?
Pócsi Gyuláné
Igen, elfogadom.
Barta Győző
Az érdemi munka később kezdődik, most csak arról kellene döntenünk, hogy kívánjuk e ezt a
testvér települési kapcsolatfelvételt.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
Balatonederics községgel testvér települési kapcsolatot létesít és megbízza Barta Győző
polgármestert, Lőrincz József képviselőurat és Pócsi Gyuláné képviselőasszonyt a kapcsolat
kiépítésével.
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 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
14/2009.(II. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Balatonederics községgel testvér települési kapcsolatot létesít és megbízza Barta Győző
polgármestert, Lőrincz József képviselőurat és Pócsi Gyuláné képviselőasszonyt a
kapcsolat kiépítésével.
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
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