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Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. március 17.-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Pócsi Gyuláné, Dr. Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
Meghívott vendég: Rittenbacher Ödön a Városgondozás Eger Kft. ügyvezető igazgatója, és
Dávid Tamás ágazat vezetője.
Nahóczki László Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület elnöke.
Kovács Ferenc Szarvaskői Polgárőr Egyesület tagja.
Újjady Péter Jurta 2001 Alapítvány nevében.
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat és meghívott vendégeket. Külön
tisztelettel köszönti Rittenbacher Ödön és Dávid Tamás urakat a Városgondozás Eger Kft.
vezetőit és Dr. Barta Viktor Irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. A szilárd kommunális hulladék gyűjtésének és szállításának tervezett módosítása. Áttérés
egyedi gyűjtőedényes hulladékgyűjtésre.
2. Civilszervezetek 2008. évi beszámolója.
3. A szarvaskői Vár vagyonkezelői jogának igénylése.
4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Kéri, hogy amennyiben a napirendekre vonatkozóan nincs más javaslat, szavazzanak annak
elfogadásáról.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
1. A szilárd kommunális hulladék gyűjtésének és szállításának tervezett módosítása.
Áttérés egyedi gyűjtőedényes hulladékgyűjtésre.
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Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt évben többször is elhangzott, hogy ennek az évnek a
fontos feladata az átérés a konténeresről az egyedi gyűjtőedényes „kukás” hulladékgyűjtési és
szállítási módra. Év elején, mikor az ez évi díjakról beszéltünk a Városgondozás Kft. vezetőivel,
abban egyeztünk meg, hogy az áttérést a második negyedévtől tervezzük. Lesz egy átmeneti
időszak, de a részletek tisztázása után, legkésőbb július 1.-ig mindenkinek egyénileg szerződnie
kell a szolgáltatóval.
A Városgondozás Kft. vezetői, kérésemre összeállítottak egy ajánlatot, ami a következőket
tartalmazza.
Tisztelt Polgármester Úr!
Szarvaskő település kommunális szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásának átalakítására az
alábbi információs anyagot küldöm.
A településen jelenleg a kommunális szilárd hulladék kezelését a Lakosság, intézmények és
vállalkozások részére a közterületen elhelyezett 4,5 – 5 m3–es zárt konténerek segítségével végezzük. A
Tisztelt Önkormányzat által kijelölt helyen elhelyezett 9 darab konténer ürítését a Polgármesteri Hivatal
dolgozójának telefonon történt bejelentésére végezzük. Az összegyűjtött hulladékot ártalmatlanításra az
egri hulladéklerakóra szállítjuk.
A nem veszélyes építési és bontási hulladékot eseti megrendelés alapján igény szerint biztosított
konténeres szállítással visszük szintén az egri lerakóba. A hulladékok hasznosítható összetevőit az inert
hulladék feldolgozóban feldolgozzuk.
Évente egy alkalommal Lakossági lomtalanítás keretében szállítjuk el a lomot és egyéb az előző
kategóriába nem sorolható nem veszélyes hulladékokat.
A Tisztelt Polgármester Úr által jelzett „kukás” hulladékszállításra történő áttérést megvizsgáltuk.
A Városgondozás Kft. biztosítani tudja ebben a formában is a közszolgáltatás ellátását.
A „kukás” hulladékszállítás működtetésének feltételei:
• lakóingatlanonként (háztartásonként) minimum egy darab 110-120 literes hulladéktároló
edény („kuka”) hetenként legalább egy alkalommal történő ürítését kell megrendelni.

Barta Győző
Egészségügyi törvény írja elő a heti egyszeri ürítést, tehát nem lehet ettől ritkábban ürítetni.
•

A nem lakóingatlanokra (intézmény, vállalkozás, üzlet) nagyságától függően a Lakossági
szállítással arányosan növekvő edényszámú ürítést kell megrendelni vagy nagyobb
térfogatú szabványos edényt kell használni.

Barta Győző
Meg szeretném kérdezni vendégeinket, hogy ez konkrétan mit jelent? Mekkora űrtartalmat jelent, illetve
ilyenkor nagyobb kocsival kell kijönni?

Rittenbacher Ödön
Vállalkozások egyedi szerződés szerint nagyobb, 240 1iteres vagy több 120 literes
gyűjtőedényre is köthetnek szerződést. Most csak a 120 literes edényre adtunk árat,
természetesen arányosan magasabb az ára a nagyobb gyűjtőedény ürítésének. Ezek az edények
is szabványosak a szállítójárműhöz, tehát nem kell külön autónak kijönni.
Barta Győző
•

Üdülők esetében figyelembe lehet venni egy meghatározott „szezon” időszakot és itt is
minimum heti 1x1 110-120 literes kuka ürítését célszerű előírni. (kötelező közszolgáltatás)

Rittenbacher Ödön
Az üdülő tulajdonosoknál a díjfizetés függ attól is, hogy lakják e az üdülőt. A „szezon” alatt azt
értjük, hogy pl.: május 1.- szeptember 30. között folyamatos hulladékszállítás lenne az üdülő
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tulajdonosok számára is. Javasoljuk az üdülő ingatlanokhoz is a kukát, és csak a többlet
hulladék elszállítására a zsákos megoldást.
Lőrincz József
Szeretném megkérdezni, hogy a külterületeken Nyugodó-, Vaskapudőlő, Szérűskertben is
megoldható a kukás ürítés? Tehát mindenhová el tud jutni az autó?
Dávid Tamás
Volt egy bejárás a kukás autóval, a település terjes területe megközelíthető, a külterületek is.
Benkó Dániel
Fent a Rózsa úton lehet, hogy a trafóig ki kellene hozni a kukákat, de szerintem a kerekes
edényekkel ez nem jelenthet gondot.
Barta Győző
•

•

A hulladék gyűjtésére és átadására csak szabványos gyűjtőedény használható, mert a
szállítójárművek ürítő szerkezeteivel csak ezek üríthetők biztonságosan.
Gyűjtőedénnyel, kukával a megrendelőnek kell rendelkeznie. A Városgondozás Eger Kft.
biztosítani tud műanyag kerekes 120 literes új tárolóedényt kedvezményesen 6 480
Ft/darab egységáron.

Ez bruttó ár?
Rittenbacher Ödön
Igen ez bruttó ár. Szeretnénk, ha a gyűjtőedénnyel a megrendelő rendelkezne, mert így mindenki
a magáénak érezheti, és talán jobban vigyáz rá. Mindenképpen a nálunk kapható edényeket
ajánljuk, mivel ezek az autóinkhoz szabványosak, erős, jó minőségű edények. Nagy tételben
megrendelve kedvezőbb, ettől olcsóbban nem lehet megfelelő kerekes edényt vásárolni.
Barta Győző
Valamilyen módon szeretnénk, a lakosság átállással kapcsolatos terheit enyhíteni. A Gazdasági
Irodával egyeztetni fogjuk, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Talán valamilyen
részletfizetési megoldással.
•

A tárolóedényeket a szállítás napján (javaslat: csütörtök) reggel 6 óráig a közterületen az
út mellett jól megközelíthető területen kell elhelyezni.

Barta Győző
Ez a csütörtöki nap csak javaslat, vagy ehhez kell igazodnunk.
Dávid Tamás
Ez a mi munkarendünkhöz van igazítva, de valójában bármelyik hétköznapi nap lehet.
Dr. Zsirai Sándor
Javasolnám ez esetben a hétfői napot, hiszen sok üdülőtulajdonos a hétvégéit tölti itt és, ha
vasárnap kiteszi a kukáját, nem legyen csütörtökig a közterületen.
Dávid Tamás
Megbeszélhetjük a hétfői napot is, de ha az üdülőtulajdonos kiteszi az edényt vasárnap, úgy is
meg kell kérnie valakit a bevételre, ha csak a hétvégéit tölti itt, és nem akarja egész héten kint
tartani a kukáját.
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Barta Győző
Mégis számunkra kedvezőbb lenne a hétfői nap.
•

Használható a Szolgáltató álltál térítés ellenében biztosított jelzéssel ellátott műanyag zsák
a kuka térfogatát meghaladó (többlet hulladék elszállítására). A zsákot a hulladékszállítás
napján a kuka mellé kell elhelyezni. A fizetendő díj tartalmazza a műanyag zsák és a
hulladékkezelés díját. Térfogata kb. 60-80 liter. (A zsák nem használható kizárólagosan a
közszolgáltatás igénybevételére).

Barta Győző
Tehát csak a többlethulladékra használható a zsák, állandó megoldásként nem.
•
•

Minden ingatlan tulajdonossal (bérlővel, használóval) külön szolgáltatási szerződést köt a
Szolgáltató.
A Lakossági lomtalanítást évente egy alkalommal térítésmentesen végezzük az előre
egyeztetett időpontban.

Barta Győző
Az idei lomtalanítás mikorra várható?
Dávid Tamás
Átküldtük a lakossági tájékoztatót, idén április 8-án lesz a lomtalanítás.
•

A hulladék tárolóedények azonosítására a matricás módszert alkalmazzuk.

Dávid Tamás
Az azonosítás miatt célszerű felfesteni a gyűjtőedényre a tulajdonos nevét, utca, házszámát is.
•

A hulladékszállítási díjat féléves vagy éves időtartamra fizeti a szolgáltatást igénybevevő.
A szolgáltatási díj befizetésére és a matricák átadására valamint a Lakosság és a
Szolgáltató közötti kapcsolat folyamatos fenntartására helyben ügyfélszolgálatot tartunk
fent. Az ügyfélszolgálatot egy helybeli megbízottunk látja el, az eddig alkalmazott
gyakorlat szerint a Polgármesteri Hivatalban az ott dolgozó munkatárs szerződéses
megbízásával.

A konténeres hulladékszállításban alkalmazott közszolgáltatói díj Eger Megyei Jogú Város azonos
típusú szolgáltatásának díjával megegyező. Javaslatunk szerint az áttéréstől a kukás hulladékszállításban
is az Egerben megállapított díjat használnák, ami jelenleg:
1 darab 110-120 literes kukaedény egyszeri üdítési díja 269 Ft + Áfa = 323 Ft / ürítés
1 darab zsák (hulladékkezelési díjat és a zsák árát foglalja magába) 210 Ft + Áfa = 250 Ft / db
Az negyedévre számított díj 13 ürítést figyelembe véve
A félévre számított díj

4 200 Ft (2009. II. negyedévre)
8 400 Ft (2009. II. félévre)

Amennyiben a fenti információkhoz további kérdések merülnek fel, úgy állok rendelkezésükre,
kérem, hogy a döntésükről értesíteni szíveskedjen.
További jó munkát kívánok.
Tisztelettel:

Rittenbacher Ödön
ügyvezető igazgató
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Barta Győző
Az első negyedévben a konténeres szállítást az Önkormányzat fizeti, az átállási időszakban is
szeretnénk valamilyen módon hozzájárulni a költségekhez. Javaslatom szerint a második
negyedéves szállítási költséget is az Önkormányzat fizesse, az átállás megkönnyítése érdekében.
Dr. Zsirai Sándor
Szeretném megtudni, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításra kerülnek e?
Rittenbacher Ödön
Sajnos a szelektív hulladékgyűjtő sziget csak akkor működik, ha azt a település állandóan
figyelemmel kísérné. Javaslatunk szerint megadott időközönként, arra rendszeresített zsákban
szelektíven gyűjtve a pillepalackokat, a kuka mellé kihelyezve ingyenesen elszállítanánk.
Dr. Zsirai Sándor
Lehet szó egyéb szelektíven gyűjthető hulladékról, papír, üvegről is vagy csak a pillepalackról?
Rittenbacher Ödön
Egyenlőre, csak a pillepalackot tudnánk elszállítani, később persze lehet szó egyébről is.
Barta Győző
Az elszállításra kerülő mennyiségnél sokat számít, ha az ásványvizes, üdítős palackok nem a
kukába kerülnek. A szerves hulladékok kezelésére a kerti komposztálók kialakítását célszerű
lenne kötelezővé tenni.
Rittenbacher Ödön
A héten nyílt egy kiállítás a Forrás Szabadidőközpontban a hulladék újrahasznosításával
kapcsolatban. Érdemes meglátogatni a kiállítást és ötleteket meríteni a házi komposztáló
készítésről, valamint a háztartási hulladék újrahasznosításáról.
Barta Győző
A mai testületi ülésen elhangzottakról egy tájékoztatót fogunk küldeni a lakosságnak. Március
27-én péntekre tervezünk egy lakossági fórumot, melynek célja, hogy a szemétszállítás
változásairól tájékoztassuk a lakosságot, meghallgassunk a véleményüket, esetleg olyan
nézőpontokat ismerjünk meg, ami segítségünkre lehet a döntéshozatalban, a rendeletalkotásban.
Kérem, a tisztelet képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az alábbi
irányelvek alapján kívánja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
rendeletet megalkotni.
1. Lakóingatlanonként (háztartásonként) minimum egy darab 110-120 literes hulladéktároló edény
(„kuka”) hetenként legalább egy alkalommal történő ürítését kell megrendelni.
2. A nem lakóingatlanokra (intézmény, vállalkozás, üzlet) nagyságától függően a Lakossági szállítással
arányosan növekvő edényszámú ürítést kell megrendelni vagy nagyobb térfogatú szabványos edényt
kell használni.
3. Üdülők esetében figyelembe lehet venni egy meghatározott „szezon” időszakot és itt is minimum heti
1x1 110-120 literes kuka ürítését célszerű előírni. (kötelező közszolgáltatás)
4. A hulladék gyűjtésére és átadására csak szabványos gyűjtőedény használható, mert a szállítójárművek
ürítő szerkezeteivel csak ezek üríthetők biztonságosan.
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5. Gyűjtőedénnyel, kukával a megrendelő is rendelkezhet vagy a szolgáltatóval kötött haszonbérleti
konstrukcióban.
6. A tárolóedényeket a szállítás napján (javaslat: hétfő) reggel 6 óráig a közterületen az út mellett jól
megközelíthető területen kell elhelyezni.
7. Használható a Szolgáltató álltál térítés ellenében biztosított jelzéssel ellátott műanyag zsák a kuka
térfogatát meghaladó (többlet hulladék elszállítására). A zsákot a hulladékszállítás napján a kuka
mellé kell elhelyezni. A fizetendő díj tartalmazza a műanyag zsák és a hulladékkezelés díját.
Térfogata kb. 60-80 liter
8. Minden ingatlan tulajdonossal (bérlővel, használóval) külön szolgáltatási szerződést köt a
Szolgáltató.
9. Üres házaknak nem kötelező szerződést kötni. (Önkormányzat vagy két szomszéd igazolása.)
10. A Lakossági lomtalanítást évente egy alkalommal térítésmentesen végzi a Szolgáltató az előre
egyeztetett időpontban.
11. A hulladék tárolóedények azonosítására a matricás módszert alkalmaznak. Ajánlatos név, utca,
házszámmal ellátni.
12. A hulladékszállítási díjat féléves vagy éves időtartamra fizeti a szolgáltatást igénybevevő. A
szolgáltatási díj befizetésére és a matricák átadására valamint a Lakosság és a Szolgáltató közötti
kapcsolat folyamatos fenntartására helyben ügyfélszolgálatot tartanak fent.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

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

16/2009.(III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy az
alábbi irányelvek alapján kívánja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési rendeletet megalkotni.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Lakóingatlanonként (háztartásonként) minimum egy darab 110-120 literes hulladéktároló
edény („kuka”) hetenként legalább egy alkalommal történő ürítését kell megrendelni.
A nem lakóingatlanokra (intézmény, vállalkozás, üzlet) nagyságától függően a Lakossági
szállítással arányosan növekvő edényszámú ürítést kell megrendelni vagy nagyobb térfogatú
szabványos edényt kell használni.
Üdülők esetében figyelembe lehet venni egy meghatározott „szezon” időszakot és itt is
minimum heti 1x1 110-120 literes kuka ürítését célszerű előírni. (kötelező közszolgáltatás)
A hulladék gyűjtésére és átadására csak szabványos gyűjtőedény használható, mert a
szállítójárművek ürítő szerkezeteivel csak ezek üríthetők biztonságosan.
Gyűjtőedénnyel, kukával a megrendelő is rendelkezhet vagy a szolgáltatóval kötött
haszonbérleti konstrukcióban.
A tárolóedényeket a szállítás napján (javaslat: hétfő) reggel 6 óráig a közterületen az út mellett
jól megközelíthető területen kell elhelyezni.
Használható a Szolgáltató álltál térítés ellenében biztosított jelzéssel ellátott műanyag zsák a
kuka térfogatát meghaladó (többlet hulladék elszállítására). A zsákot a hulladékszállítás
napján a kuka mellé kell elhelyezni. A fizetendő díj tartalmazza a műanyag zsák és a
hulladékkezelés díját. Térfogata kb. 60-80 liter
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8. Minden ingatlan tulajdonossal (bérlővel, használóval) külön szolgáltatási szerződést köt a
Szolgáltató.
9. Üres házaknak nem kötelező szerződést kötni. (Önkormányzat vagy két szomszéd igazolása.)
10. A Lakossági lomtalanítást évente egy alkalommal térítésmentesen végzi a Szolgáltató az előre
egyeztetett időpontban.
11. A hulladék tárolóedények azonosítására a matricás módszert alkalmaznak. Ajánlatos név, utca,
házszámmal ellátni.
12. A hulladékszállítási díjat féléves vagy éves időtartamra fizeti a szolgáltatást igénybevevő. A
szolgáltatási díj befizetésére és a matricák átadására valamint a Lakosság és a Szolgáltató
közötti kapcsolat folyamatos fenntartására helyben ügyfélszolgálatot tartanak fent.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

2. Civilszervezetek 2008. évi beszámolója.
Barta Győző
A civil szervezetek beszámolójával kapcsolatban átadnám a szót Lőrincz József képviselőúrnak
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökének.
Lőrincz József
Megkaptuk a beszámolókat, igaz valamelyiket jóval a január 31-i határidő lejártával. Négy
civilszervezet működik a településen, ebből három szervezetnek, akik működési célú támogatást
kaptak, a Hagyományőrzőknek, a Polgárőrségnek, és a Szarvaskőért Alapítványnak kellett
beszámolót készíteniük a támogatás felhasználásáról. A Bizottság átnézte az elszámolásokat.
Megállapítottuk, hogy a támogatást mind a három civil szervezet megfelelően használta fel.
Az idei rendezvényeink szervezése és lebonyolítása során sokkal jobban szeretnénk a civil
szervezetekre támaszkodni. Különösen a Szarvaskőért Alapítványra. A Pénzügyi Bizottság
javasolja, hogy az idei támogatásokat kössük célfeladatokhoz, meghatározott keretösszeggel.
Tehát az elszámolások rendben vannak, hiányoljuk viszont az önálló kezdeményezést, a saját
bevételek növelését célzó erőfeszítéseket. Értjük ezt pályázatok írására, a Polgárőrség esetében
az adományok gyűjtésére. Meg lehetne keresni a hétvégi háztulajdonosokat, akik szárára
különösen fontos a Polgárőrség fokozott járőrözése, hogy támogassák a működésüket.
Tehát várjuk a civilszervezetek vállalásait az idei támogatások fejében.
Nahóczki László
Az egyesület a tavalyi évben is vállalt feladatokat az Önkormányzati rendezvények során.
Természetesen idén is segítünk, amiben tudunk. A tánccsoport az Egyesületen belül
tevékenykedik, a Hagyományőrző Egyesülettel kapcsolatos ügyeket a továbbiakban én intézem,
tehát engem kell keresni.
Dr. Zsirai Sándor
Javasolnám, hogy a rendezvénytervünk alapján, konkrét feladatvállalással, dolgozzunk ki
akciótervet. Ki, mit, mikor vállal. Minden rendezvényre. A polgárőrség is a saját elképzelései
alapján, a forgalomirányításra, a lopások ellen, hogy hogyan akarják levezényelni a rendezvény
biztosítását. Mint ahogy már többször is kértem, hogy készítsenek útvonaltervet a járőrözésről.
Még egy nagyon fontos dolog a Tájház rendbetétele a vendégek részére, a megtekinthetőség
biztosítása.
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Barta Győző
A tájház takarítást megszervezzük. A civil szervezetekkel kapcsolatban valóban el kell
gondolkodni a források pótlásáról, hiszen a „Szarvaskőért” Alapítvány számára érkező SZJA
1%-ok sem jelentenek jelentős támogatást. A településen működő civilszervezetek számára,
akik ismerik az idei rendezvénytervünket, a jövőben sem fogunk meghívót küldeni. Várjuk
felajánlásaikat, ötleteiket a rendezvények előtti időszakban.
A Szarvaskőért Alapítvány esetében tisztújítást tervezünk, tehát azokat szeretnénk a tagok
között tudni, akik ténylegesen dolgoznak az Alapítványért.
A Jurta 2001 Alapítványt az Önkormányzat nem működési célú támogatással, hanem ingyenes
területhasználattal támogatja, ezért úgy illő, hogy ők is beszámoljanak a tavalyi évben végzett
munkájukról.
Újjady Péter
Az alapítványunk a tavalyi évben nagyon sikeres munkát végzett. Szerveztünk nomádkézműves táborokat, ahol a résztvevők kiszakadva mai életünkből, távol a város zajától, a
nomád népek ősi kultúrájával, harcászatával, életvitelével ismerkedhetett meg. Nagyon sokat
pályázatunk, jó eredménnyel. Sikerült forrást találnunk egy új jurta megvásárlásához.
A figyelemfelhívás Szarvaskőre folyamatosan történik, mind a honlapunkon, mind a hozzánk
látogató gyerekeken, felnőtteken keresztül. A terület rendbetartásával folyamatosan küzdünk.
Most nyertünk pályázaton bozótirtó eszközt. Terveink között szerepel a kútfúrás is.
Barta Győző
A terület tisztántartását nagyobb aktivitással kellene végeznetek. Az idei nagyrendezvényünkön
is számítunk a jelenlétetekre, jurta állítással, nomád élet és íjász bemutatóval. A honlapokról
átjárhatóságot kellene biztosítania a szarvaskő.hu oldalra és viszont, hogy az érdeklődők
ismerkedjenek a település nevezetességeivel, rendezvényeivel.
Benkó Dániel
A szerződésetekre hivatkozva szeretném megkérdezni, hogy eddig mit tetettek rendbe a kapott
területből?
Újjady Péter
A terület, amit kaptunk meglehetősen bozótos, a táborhelyet és a forrás területét már sikerült
megtisztítani, folyamatosan írtjuk a további területeket. A bozótvágóval, amit most nyertünk,
valószínűleg gyorsabban fogunk haladni. A terület külső részeit nem kívánjuk terjesen
megtisztítani a kecskéink miatt.
Barta Győző
Az ingyenes területhasználat fejében a szerződésben vállaltakat szeretnénk, ha betartanátok. A
terület tisztántartása egy fontos feltétele volt a támogatásnak. Reméljük, hogy az idei évben
nagyobb területet sikerül megtisztítanotok.
A Pénzügyi Bizottság tehát, átnézte a civil szervezetek beszámolóit, megállapítható, hogy a
támogatásokat a célnak megfelelően használták fel. Kérdezem a képviselőtestületet, van e még
kérdése, észrevétele?
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, a szarvaskői
civil szervezetek 2008. évi beszámolóit az Önkormányzat által nyújtott működési célú
támogatások felhasználásáról.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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SZAVAZÁS

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

17/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, a
szarvaskői civil szervezetek 2008. évi beszámolóit az Önkormányzat által nyújtott
működési célú támogatások felhasználásáról.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

3.

A szarvaskői Vár vagyonkezelői jogának igénylése.

Barta Győző
A vár vagyonkezelői jogának megkérését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Heves Megyei
Területi Irodájához beadott kérelemmel lehet kezdeményezni. Védett ingatlan esetén a
csatolandó dokumentumok között kell lennie a műemlék esetében a kultúráért felelős miniszter
hozzájárulása, természetvédelmi oltalom alá eső terület esetében a környezetvédelemért felelős
miniszter hozzájárulása. Mindkét minisztériumot megkerestük a hozzájárulásuk reményében,
reméljük mielőbb választ kapunk a megkeresésünkre.
Pályázni szeretnénk, ha újra kiírják a „Nagy vonzerővel bíró turisztikai látványosságok” című
pályázatra, amelynél 90 %-os támogatottság mellett a 10% önerővel jelenleg is rendelkezünk. A
költségvetésben 1 millió forintot elkülönítettünk erre a célra. Szeretnénk a vár megóvása mellett,
a látogathatóság megteremtését, a vár régészeti feltárását, egy részének felújítását, helytörténeti
kiállítás létrehozását.
Kérdezem a képviselőket egyetértenek e a vár vagyonkezelői jogának megkérésével?

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Barta Győző polgármester,
hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a szarvaskői vár vagyonkezelői jogát megkérje.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

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

18/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Barta Győző
polgármester, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a szarvaskői vár
vagyonkezelői jogát megkérje.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

4.

Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

1. Pályázatok
Barta Győző
Az elmúlt időszakban három pályázatot nyújtottunk be.
1. Az Zöld Iránytű Alapítvány által meghirdetett „Tanösvények építésére, felújítására és
fenntartására” című pályázatot, melyet az Önkormányzat nyújtott be. Átadom a szót
Lőrincz József képviselő úrnak, a pályázat egyik írójának.
Lőincz József
A támogatás maximális összege 1.000.000 Ft., a pályázatban 880.000 Ft értékben kértünk
támogatást. Az önrész az Önkormányzat részéről 300.000 Ft. A felújítás teljes értéke, a civil
szervezetek felajánlásával együtt, közel 1,5 millió forint. A megnyerhető támogatás segítségével
a tanösvény egy részét, a várhoz vezető már meglévő utat szeretnénk felújítani, pihenőhelyeket
kialakítani, információs táblákat-, szemétgyűjtőket kihelyezni. Reméljük, kedvező elbírálásban
részesülünk.
Barta Győző
2. Idén újra beadtuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a
„Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság által kiírt parlagfűvel fertőzött
területek fizikai mentesítésére alkalmas motoros fűkaszák beszerzésére kiírt pályázatot.
Harmadik éve pályázunk, reméljük, idén mi is támogatásban részesülhetünk.
3. Harmadik pályázatunkat a „Szarvaskőért” Alapítvány adta be Irodatechnikai
eszközellátás fejlesztése címmel. A pályázat keretében fénymásoló gépet lehet nyerni. A
pályázat benyújtása 3.000 Ft költséggel jár. Reméljük, eredményesen pályázik az
Alapítvány.

2. Terület bérleti szerződés meghosszabbítása
Barta Győző
A paint-ball pálya üzemeltetője Molnár Albert jelezte felénk, hogy az idei évben is igényt tart a
területre, szeretné a bérleti szerződését újra kötni. A számlázási cím változott, a feltételek nem.
Tehát, az üzemeltetési időszakra április 01-től október 31-ig havi 15.000 Ft bérleti díjat fizet a
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területhasználatért. Amennyiben nincs kifogása a képviselőtestületnek a terület bérbeadása ellen,
kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy MolnárSzűcs Bernadett egyéni vállalkozónak bérbe adja a Keselyűbérc 035 hrsz. 3000 m2 külterületet,
2009. április 01-től 2009. október 31-ig, havi 15.000, azaz Tizenötezer forint bérleti díj
ellenében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS

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

19/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
Molnár- Szűcs Bernadett egyéni vállalkozónak bérbe adja a Keselyűbérc 035 hrsz. 3000
m2 külterületet, 2009. április 01-től 2009. október 31-ig, havi 15.000, azaz Tizenötezer
forint bérleti díj ellenében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Közfoglalkoztatási Terv

Barta Győző
Az „Út a munkához” c. kormányzati programot megvalósító egyik fontos és az önkormányzati
feladatokat döntően meghatározó jogszabály a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. tv. Az Sztv. 2009. január 1.-től hatályos új szabályai alapján az aktív korúak
ellátására jogosult személyek egyik csoportját a közfoglalkoztatásban részt vevők alkotják.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása – a rendelkezésére álló adatok és
az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és
előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. 2009-ben az állami
foglalkoztatási szervvel egyeztetett foglalkoztatás tervet április 15.-éig kell elkészíteni.
A közfoglalkoztatási terv tartalmazza a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség
szerinti összetételét, azoknak a közfeladatoknak a megjelölését és ütemezését, amelyeket részben
vagy egészben a közfoglalkoztatás révén kívánnak ellátni, továbbá az ellátásukhoz szükséges
létszámot és a finanszírozáshoz rendelkezésre álló forrásokat.
Szarvaskő községben munkanélküliek száma 15 fő, közfoglalkoztatással érintettek száma 3 fő.
Ez mostani állapot, valószínűleg sajnos mindkét létszám emelkedni fog az év során. A 3 fő
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alkalmazásának teljes költsége 752.895 Ft, az Önkormányzatunkat terhelő része a teljes költség
5%-a 37.645 Ft.
Mindenképpen érdemes élnünk a lehetőséggel, hogy a település nyári tisztántartására,
virágosításra közmunkást alkalmazzunk. A közfoglalkoztatásban résztvevő számára is jó, hogy
nem segélyből él, hanem munkabérért dolgozik.
Kérem a képviselőtestületet a következő határozati javaslat elfogadására.
Határozati javaslat:
Szarvaskő
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Közfoglalkoztatási Tervét és az alábbiak szerint jóváhagyta:

megtárgyalta

2009

évi

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV
2009
I.
Bevezetés
Szarvaskő Község lakosságszáma 2008. december 31-én 374 fő, lakónépessége 354 fő.
A munkaügyi szervek által nyilvántartott szarvaskői álláskeresők száma 15 fő, az álláskeresők
aránya 8,6 %, ami megközelítőleg az országos 8,2 %-os munkanélküliségi rátával egyezik meg.
Az önkormányzat minimális létszámkerettel rendelkezik. Az alább bemutatott terv szerint a
közfoglalkoztatásba bevonandók száma 3 fő, ez az összes álláskereső 20 %-a. Az adatok jól
mutatják, hogy egy Szarvaskő nagyságrendű, az országossal megközelítőleg megegyező
munkanélküli mutatókkal rendelkező község számára jelentős segítséget jelent a közfeladatok
ellátására a közfoglalkoztatás.
A szociális törvény értelmében az aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek
2009-től a rendszeres szociális segély helyett az ún. aktív korúak ellátására szerezhetnek
jogosultságot, amelynek keretében
- pénzbeli ellátásként rendelkezésre állási támogatás vagy rendszeres szociális segély,
emellett
- közfoglalkoztatás és
- különböző típusú munkaerő-piaci, valamint szociális szolgáltatások járnak.
Az ellátási rendszerbe történő bekerülés jogosultsági szabályai a jelenlegi segélyezési
szabályokkal azonosak. A jogosultság megállapításának egyik lényeges feltétele, hogy a
családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650 Ft) és legalább 855.000 Ft egyedi értékű ingó
vagy ingatlan vagyona (az általa lakott lakáson kívül) nincs.
Az új szabályok alapján az aktív korúak ellátására jogosult személyek egyik csoportját a
közfoglalkoztatásban vagy képzésben részt vevők alkotják. Az e csoportba tartozó személyeket
az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartásba veszik és velük az állami
foglalkoztatási szerv álláskeresési megállapodást köt, valamint részükre az önkormányzatok
biztosítják a közfoglalkoztatásban való részvétel feltételeit.
Speciális szabály vonatkozik azokra a 35 év alatti fiatalokra, akik az általános iskola 8.
évfolyamát nem végezték el. Számukra az együttműködés fő formája nem a közfoglalkoztatás,
hanem a képzésben való részvétel.
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A közfoglalkoztatás megszervezése a települési önkormányzatok feladata. Az aktív korúak
ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára
legalább
- harminc egybefüggő munkanapra,
- évi kilencven munkanap időtartammal és
- napi hat órai munkavégzésre
kell határozott idejű munkaviszonyt létesíteni.
Szarvaskő Község Önkormányzata úgy rendelkezik, a közcélú munkavégzés keretében az
általános elv, hogy
- a közcélú foglalkoztatás keretében történő foglakoztatás legalább 90 munkanapot elérő
időtartamú, ettől eltérni csak a közfoglalkoztatott körülményeinek figyelembe vételével
lehet,
- napi 8 órás, illetve heti 40 órás munkaidő, ettől eltérni a közcélú munkát végző
méltányolható személyes indokai figyelembe vételével abban az esetben lehet, ha ez a
lehetőség a foglalkoztatónál hasonló körülmények mellett dolgozók számára is adott.
A közfoglalkoztatásban résztvevők a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek
összege - teljes munkaidő esetén - nem lehet kevesebb a minimálbérnél. A kötelező legkisebb
munkabér (minimálbér) 2009. január 1-jétől havi 71.500 forint. A közfoglalkoztatás sajátossága,
hogy a munkabért terhelő munkaadói járulékokat 50 %-os mértékben kell megfizetni.
Arra az időtartamra, amikor a személy részére az önkormányzat nem tud munkát biztosítani,
vagy amikor olyan képzésben vesz részt, amelyhez az foglalkoztatási törvény szerinti
keresetpótló juttatást nem állapítottak meg, rendelkezésre állási támogatás illeti meg, amelynek
havi összege - családlétszámtól függetlenül - az öregségi nyugdíj mindenkori havi legkisebb
összegével (28.500 Ft) azonos.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása – a rendelkezésére álló adatok és
az állami foglalkoztatási szerv által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és
előrejelzések alapján - egyéves időtartamra közfoglalkoztatási tervet készít.
A rendszeres szociális segélyezettek jogosultságának 2009. év eleji felülvizsgálatát követően a
közfoglalkoztatás keretében rendelkezésre állási támogatásra jogosultak és ezáltal közcélú
munkára munkaviszonyt létesítendők száma 2009. április 1-jén 3 fő.
A közfoglalkoztatás során a következő célkitűzéseket kell összhangba hozni:
1. Az önkormányzat számára a feladatai ellátására érezhető hatást gyakoroljon,
mennyiségi vagy minőségi javulást eredményezzen a közcélú munkavégzés.
2. A 3 fő lehetőleg kapjon lehetőséget keresőfoglalkozás végzésére.
3. A munkavégzés időtartama a közfoglalkoztatottak mindegyike esetében lehetőleg érje
el a 90 munkanapot.
4. A minőségi munkavégzés kapjon elismerést, csak az ösztönöz megfelelő
teljesítményre, ha ennek alapján a közcélú munkát végző számíthat a
továbbfoglalkoztatására.
II.
Közfoglalkoztatási terv
A közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia kell
1. a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható
összetételét,
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2. a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok
megjelölését és várható ütemezését,
3. a feladatok ellátásához szükséges létszámot,
4. a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.
1.

Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztathatók személyi, képzettségi összetétele
Az adatok a 2009. április 1-jei előrevetített állapot szerintiek, mivel a rendszeres
szociális segélyben részesülők átsorolása a rendelkezésre állási támogatásra folyamatos,
legkésőbb eddig az időpontig megtörténik.

1.1.

Aktív korú, rendelkezési állási támogatásban részesülők
Iskola végzettség
Legfeljebb 8. általános
Szakmunkás
Érettségi
Főiskola, egyetem
Összesen
ebből: nő
férfi

fő
1
2
0
0
3
1
2

2.

Közfoglalkoztatás keretében ellátott feladatok
Az aktív korú, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű személyek foglalkoztatásának
biztosítása során Szarvaskő Község Önkormányzata megbízásából szervezett
közfoglalkoztatás területei a következők:

2.1.

A Polgármesteri Hivatal, mint foglalkoztató közfoglalkoztatást szervez
- a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
- közterületek virágosítása,
- a közterületek fenntartása,
- csapadékvíz elvezető rendszerek,
- külterületi utak,
- önkormányzati ingatlanok fenntartási feladataiban,
való közreműködés.
Feladatok ütemezése: 2009. április 1-től 2009. október 31-ig folyamatosan.

3.

A közfoglalkoztatásba bevonható - aktív korú hátrányos munkaerő-piaci helyzetű –
személyek

3.1.

Polgármesteri Hivatal
Munkakör
1. Karbantartó
2. Parkgondozó sk.

4.

Hónap Létszám Isk.végzettség
szakmunkás
3
1
8. általános
6
2

Ütemezés
2009. 04 folyamatos
2009. 04-10. hó

Közfoglalkoztatás finanszírozása
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Szarvaskő Község Önkormányzata a közfoglalkoztatás finanszírozását az
Önkormányzat 4 /2009.(II.17) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Kiadási előirányzatai :
1. címszám Településüzemeltetés 3. alcímszám Közfoglalkoztatás finanszírozása 50.000
Ft áll rendelkezésre.
Az utóbbi összegből közfoglalkoztatásra fel nem használt keret a rendelkezésre állási
támogatás és a rendszeres szociális segély előirányzatát növelheti, amennyiben
szükséges.
4.1. Polgármesteri Hivatal
Munkakör
Hónapok Létszám
1. Karbantartó
3
1
2. Parkgondozó sk.
6
2
Összesen

Havi bér
71500
71500

Járulékok Összesen
12155
250965
12155
501930

5%
12548
25097
37645 Ft

A foglalkoztatás szervezése során – a személyi körülmények, az önkormányzati és a
foglalkoztatói érdekek alapos mérlegelésével – meg kell teremteni a „Bevezető” szerinti
célkitűzések összhangját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, amennyiben egyetért a Közfoglalkoztatási terv tartalmával,
kézfelemeléssel jelezze.

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

20/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervét jóváhagyta.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
4.

Rendőrség támogatása

Barta Győző
Érkezett egy kérés az Egri Rendőrkapitányság vezetőjétől Dr. Petrovics András
rendőrezredestől, hogy az előző évekhez hasonlóan tudnánk e támogatni körzeti megbízottunk
munkáját az Önkormányzat által nyújtott üzemanyag-támogatással. A költségvetésünk
tervezésekor 120.000 Ft támogatást különítettünk el erre a célra.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy körzeti
megbízottunk munkáját a költségvetésben erre a célra elkülönített 120.000 Ft-tal támogatja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

21/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
körzeti megbízottunk munkáját a költségvetésben erre a célra elkülönített 120.000 Ft-tal
támogatja.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

5.

Földhaszonbérleti kérelmek

Barta Győző
Két kérelem érkezett hozzánk, olyan földhaszonbérlettel kapcsolatban, amit korábban még
Egerrel kötöttek. Ezek a szerződések lejártak, a régi bérlők szeretnék a területet tovább bérelni,
ezért a 42/2007. (XII. 28.) rendeletünk szerint ezek a haszonbérleti szerződések újraköthetők.
Haszonbérleti
díj/év

Bérleti szerződés
időtartalma
-től
-ig

Bérlő neve

Címe

hrsz.

Terület
m2

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

649

1329

2 658 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

650

1001

2 002 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

651

987

1 974 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Barta Imréné

3323 Szarvaskő, Rákóczi út 12.

962/2

1500

3 000 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Kérem a képviselőtestületet, amennyiben egyetért a szerződések megkötésével, kézfelemeléssel
jelezze.
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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22/2009. (III. 17.) 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 szerződéstervezet és bérleti díjtételek alapján.
Haszonbérleti
díj/év

Bérleti szerződés
időtartalma
-től
-ig

Bérlő neve

Címe

hrsz.

Terület
m2

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

649

1329

2 658 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

650

1001

2 002 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Gyurkó Sándor

3300 Eger, Rákóczi F. út 43. Fszt. 2.

651

987

1 974 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Barta Imréné

3323 Szarvaskő, Rákóczi út 12.

962/2

1500

3 000 Ft 2009. 01. 01. 2013. 12. 31.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Még egy földhaszonbérleti kérelem érkezett hozzánk, ami annyiban tér el az előző kettőtől, hogy
ezt a kérelmet egy új bérlő adta be, a 463 hrsz-ú Nyugodó-dűlőben lévő területre. A régi bérlő
bérleti szerződése még nem járt le, viszont Egernek 5 éve bérleti díjat nem fizet, nem tesz eleget
művelési kötelezettségének. Felkértük a Jogi és Szervezési Irodát, hogy vegye fel a kapcsolatot
a régi bérlővel. A Jogi Iroda tájékoztatása szerint kétszer tettek kísérletet a kapcsolatfelvételre,
mivel a régi bérlő nem jelentkezett az említett területre új bérleti szerződés köthető.
A terület iránti kérelem Vallus István 3300 Eger, Prittyó u. 58. szám alatti lakostól érkezett.
Kérem a képviselőtestületet, amennyiben egyetért a szerződések megkötésével, kézfelemeléssel
jelezze.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy Vallus
István 3300 Eger, Pirittyó u. 58. szám alatti lakos részére a Szarvaskő Nyugodó-dűlő 463 hrsz.
lévő területet haszonbérbe adja 2009. április 01.-től 2014. március 31.-ig, 18.450 Ft/év, azaz
Tizennyolcezer-négyszázötven Forint bérleti díj ellenében.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

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

23/2009. (III. 17.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
Vallus István 3300 Eger, Pirittyó u. 58. szám alatti lakos részére a Szarvaskő Nyugodó-
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dűlő 463 hrsz. lévő területet haszonbérbe adja 2009. április 01.-től 2014. március 31.-ig,
18.450 Ft/év, azaz Tizennyolcezer-négyszázötven Forint bérleti díj ellenében.
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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