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Jelen vannak: Barta Győző, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné, Dr. Zsirai Sándor.
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Meghívott vendégek: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Eger M. J. V. Gazdasági Iroda vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Juhászné
dr. Krecz Erzsébet Irodavezető asszonyt, 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. Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2008. évi helyzetéről készített beszámoló
elfogadása.
2. Szarvaskő község önkormányzat 2009 évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
3. Önkormányzati adók 2009. I. negyedévi beszámolója.
4. Egri Kistérség Többcélú Társulása Közös beszerzési mikro-társulás létrehozására készült
Társulási megállapodásának elfogadása.
5. Szilárd kommunális hulladék kezelés és szállítás változása. II. forduló.
6. 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. Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2008. évi helyzetéről készített
beszámoló elfogadása.

1

JAVASLAT
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának
2008. évi helyzetéről készített beszámoló elfogadására
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségről
szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2008. évről
szóló beszámolója.
Az önkormányzati 2008. évi beszámoló magában foglalja az év gazdasági folyamatainak szöveges
értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati Beszámolóhoz kapcsolódó
mellékletek, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg a 2008. évi zárással összefüggésben
készített anyagot és azt fogadja el.
Általános indokolás
I. Szarvaskő Községi Önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése
Szarvaskő Önkormányzata 2008. évi eredetileg tervezett költségvetési mérleg főösszege 35.755
Ft volt, amely év közben 51.836 eFt-ra módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint
központosított előirányzatokból és támogatásértékű működési bevételből, amelyet eredeti
előirányzatként tervezni nem tudtunk jogszabályi előírások miatt.
Az önkormányzati bevételekből 47.307 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 91,26
%-a. A helyi önkormányzat működési költségvetésének bevételei teljesítése 114.23%-os, míg a
felhalmozási célú költségvetési bevételek mindössze 13,35%-ban teljesültek. A kiadások
34.193 eFt-os összegben teljesültek, amely 65,96%-os pénzügyi teljesítést jelent. A bevételek
13.114 eFt-tal haladják meg a kiadások éves teljesítési összegét. A legalacsonyabb teljesítés a
felhalmozási költségvetésben mutatható ki.
Az év folyamán az önkormányzat költségvetési egyensúlya biztosított volt, likviditási
problémák nem jelentkeztek. Hitel felvételére nem került sor.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 5.000 eFt-os előirányzatából 2008.
évben 5.076 eFt-os bevétel realizálódott, melyből 2.765 eFt a bérleti díjbevétel. Az
önkormányzat bankszámláján lekötött pénzeszközből 2.001 eFt-os kamatbevétel
teljesült.
2. Telekértékesítésből 2008. évben 500 eFt-os bevételt terveztünk, melyből 372 eFt-os
bevétel keletkezett. Felhalmozási célú pénzeszközátvételből 15 eFt folyt be.
3. Helyi adóbevételekből 2008. évben 4.685 eFt bevételt tervezett az önkormányzat,
amelyből 135,11% folyt be december 31-ig, legnagyobb összegű 2.609 eFt-tal a helyi
iparűzési adóból származó bevétel, de jelentős összegű, (1.135 eFt) volt az
idegenforgalmi adó bevétel is.
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Eger Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága –mint az adóeljárást végző
hatóság - a folyó évben Szarvaskő tekintetében 1.754 könyvelési tételt, 1.109
pénzforgalmi tételt, 56 utalást dolgozott fel. Az adónemenként érintett adótárgyak
száma: 527.
Az adóhatóság számos területen – többek között a behajtások, az inkasszók terén –
sokat javított korábbi működésén és több hátralékot (923 eFt) szedett be, mint az elmúlt
évben.
A zárásig 8.339 eFt-ra indult halmozott végrehajtás és ennek eredményeként 1.579 eFt
rendeződött.
A záráskor 481,2 eFt túlfizetést (pénz és törlő tételek együtt) tartott nyilván az
adóhatóság.
4. Támogatásértékű működési bevételként 4.600 eFt-ot terveztünk, mely év közben 4.956
eFt-ra módosult. A 6.330 eFt-os teljesítés többek között a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként, valamint az Egri Kistérség
Többcélú Társulásától kapott pénzeszközöket tartalmazza.
5. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek
Az SZJA helyben maradó részének 4.034 eFt-os előirányzata teljes
átutalásra került 2008. évben.
A települési önkormányzatok
differenciálódásának mérséklésére 7.973 eFt-ot kapott az önkormányzat.
A településnek központi költségvetési támogatásként 8.891 eFt járt.
A gépjárműadóból tervezett 2008. évi 1.380 eFt-os előirányzatból 1.968
folyt be. Folyó évben 116 tulajdonos 164 adóköteles gépjárművének
végezte el az adóhatóság. Az éves előírás: 1 931 000 Ft volt.

mértékben
jövedelem-

eFt bevétel
adóztatását

III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2008. évben kiemelt fontosságú volt a településüzemeltetés színvonalának megőrzése. A
közterület fenntartásra tervezett 2.450 eFt-os előirányzatból 1.741 eFt, a mezőgazdasági
területek gondozására tervezett 1.168 eFt-ból 948 eFt került felhasználásra. A közvilágítási
kiadások 1.700 eFt-os előirányzata 88,47%-os pénzügyi teljesítést mutat. A virágosítással,
parkosítással összefüggő kiadások 1.095 eFt-os összegben teljesültek, míg a külterületi utak
karbantartására 201 eFt-ot költött az önkormányzat 2008. évben.
Az idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.000 eFt-ot terveztünk, mely az év során
5.041 eFt-ra nőtt. 2008. december 31-ig az előirányzat 100%-ban felhasználásra került.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat
12.500 eFt volt, amely az év során 13.496 eFt-ra növekedett pénzmaradványból, illetve az
önkormányzati választásokkal kapcsolatos előirányzatból. A személyi jellegű kiadások
előirányzatának felhasználása 82,31%-os, míg dologi kiadásokra az előirányzat 93,96%-a
került igénybevételre.
3. Segélyek:
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A segélyekre eredetileg tervezett 619 eFt-os előirányzat az év során 1.484 eFt-ra módosult.
A 2008. évi teljesítés 92,32%-os, legnagyobb összegű 491 eFt-tal a rendszeres szociális
segélyre kifizetett összeg, de jelentős összeget, 130 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat
közgyógyellátási feladatokra is.
4. Beruházási, felújítási kiadások:
A beruházások között megtervezésre kerültek többek között a településszerkezeti terv
elkészítésével, a nyugodódűlő közvilágítás létesítésével, a szennyvízhálózat és tisztítómű,
gázhálózat és ivóvízhálózat tervezési- engedélyezési költségeivel, valamint a turisztikai
attrakciók pályázat – kárfelújítási terv elkészítésével összefüggő kiadások. A beruházási,
felújítási kiadásokra tervezett 5.879 eFt-os előirányzatból 2008. december 31-ig 3.858 eFtos felhasználás történt.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás
alapján 2008. évben az Eger város által ellátott gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a
település szerződés szerint 3.100 eFt-ot utalt át a megyei jogú városnak. A település tagja az
Egri Kistérség Többcélú Társulásnak, valamint a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat
a 2008. év kiadásai között teljesítettük. A civil szervezeteket 1.400 eFt-tal, míg a körzeti
megbízottat 70 eFt-tal támogatta az önkormányzat 2008. évben.
6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő és adott
címszámon nem tervezett fejlesztési, illetve egyéb önkormányzati feladatra megfelelő
forrást biztosítsunk. A fentiek alapján 200 eFt-ban általános tartalék, míg 1.849 eFt-ban
céltartalék került tervezésre. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék év
közben 10.204 eFt-ra módosult, elsősorban pénzmaradványból.
IV. Pénzmaradvány alakulása
Szarvaskő Község Önkormányzata a 2007. évi működési pénzmaradványból 4.292 eFt-ot, míg
a felhalmozási célú pénzmaradványból 1.100 eFt-ot eFt-ot használt fel. A 2008. évi módosított
pénzmaradvány 11.916 eFt, melyből 816 eFt kötelezettséggel terhelt.
V. A vagyon alakulása
Az önkormányzat 2008. évi mérleg főösszege 838.935 eFt, melyből a befektetett eszközök
értéke 800.359 eFt. A gépek, berendezések december 31-i mérleg szerinti értéke 466 eFt, az
önkormányzat immateriális javainak értéke 2.192 eFt. A mérlegben szereplő 600 eFt-os
részesedés az önkormányzat Heves Megyei Vízmű Zrt-ben lévő tulajdonosi részesedése. A
kötelezettségek 2.465 eFt-ra nőttek az előző évi 2.168 eFt-hoz képest, melyből 656 eFt a
szállítókkal szembeni tartozás összege, a helyi adó túlfizetések miatt pedig 280 eFt-os
kötelezettsége van az önkormányzatnak.
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VI. Egyéb
Szarvaskő Önkormányzata 2006. január 01-től rendelkezik FEUVE szabályzattal, az abban
foglaltak megegyeznek a törvényi előírásokkal. 2008. évben 10 alkalommal került sor az
ellenőrzési nyomvonal alapján végrehajtott vezetői ellenőrzésre.

Barta Győző
Az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzete szerint 30 millió forint lekötött betéttel
rendelkeztünk, a bankszámlán valamivel több, mint 9 millió forint van, a kettő együtt közel 40
millió forint megtakarítás, ami egy ilyen kis önkormányzat esetén igen figyelemre méltó
eredménynek tekinthető. A kiadásokat nézve igyekeztünk minden címsor esetén a tervezett
kiadásnál maradni. Két esetben léptük át a tervezettet a virágosításnál és az idegenforgalmi
kulturális rendezvényeknél. A virágosításnál inkább tervezési hiba volt a keret túllépése, hiszen
nekünk ennyi virágra szükségünk van a Virágos Magyarországért versenyben való induláshoz.
A rendezvényeknél látható lényeges túlköltekezéssel kapcsolatban, ebben az évben
megfontoltabban kell költeni, inkább a bevételt eredményező részt erősítve, a költségek jelentős
csökkentésével.
A tavalyi évben lehetőségünk nyílt több pályázatot beadni. Reméljük a nyertes pályázatunk
beruházásai munkálatai már az idén megkezdődnek. Kiadási oldalon nagyobb tételt jelent a
Petőfi utcai csapadékelvezető árok és a Templom hátsó részének felújítása. A téli időszak
megmutatja, hogy erre a beruházásra szükség volt.
Dr. Zsirai Sándor
Köszönjük a beszámolót a Gazdasági Irodának, alapos és jól összeállított, ahogy ez elmúlt
években is. Mivel az év folyamán folyamatosan figyelemmel kísértük a költségvetés alakulását
a beszámoló a várt eredményeket mutatja.
Lőrincz József
A túlköltekezést tekintve szeretnék hozzászólni. A tavalyi évben több olyan beruházás is
történt, ami több évre előre mutat, de a tavalyi költségvetést terheli. A virágosításnál gondolok
itt, a tölgyfaládákra, a sövényültetésre.
Barta Győző
Körülbelül annyival lett több költve a tervezett 600.000 Ft-tól amennyibe ezek a
többletberuházások kerültek. Az idei évre 800.000 Ft-ot terveztünk.
Lőrincz József
Szeretném megkérdezni Erzsikétől, hogy a pénzmaradványok alakulásánál, mit jelent a
kötelezettséggel terhelt?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Azt jelenti a kötelezettséggel terhelt, hogy valamilyen szerződéssel terhelt, tehát még ki kell
fizetni, és nem lehet hozzányúlni, csak a költségvetés elfogadása után.
Barta Győző
Ha nincs egyéb észrevétel a témában, akkor kérem, szavazzunk.

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2008. évről szóló beszámolóját 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
(A beszámoló 1-7. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)
Szarvaskő Községi Önkormányzat 6/2009. ( IV. 28.) sz. rendelete
az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és a
pénzmaradvány jóváhagyásáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. §-a,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) sz.
Kormányrendelet 147.-149. §-ai alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület a módosított 2/2008. (II.19.) számú rendeletével megállapított 2008. évi
költségvetés zárszámadását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
bevételi főösszeg

47.307 ezer forint

ezen belül:
• működési célú bevétel
• felhalmozási költségvetés bevétele
• 2007. évi normatív elszámolás különbözete
• függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel
kiadási főösszeg

43.727 eFt
1.809 eFt
1.633 eFt
138 eFt

34.193 ezer forint

ezen belül:
• működési célú kiadások

30.199 eFt

ebből:
személyi juttatások kiadásai
munkaadókat terhelő járulékok
dologi kiadások
speciális célú támogatások

4.552 eFt
1.260 eFt
18.222 eFt
6.165 eFt

• felhalmozási célú kiadások

3.883 eFt

ebből:
Beruházási, felújítási kiadások

3.858 eFt

• függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

111 eFt
2. §

(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja
jóvá:
a.)

Helyi önkormányzati működési bevételek

5.076 eFt
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b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Előző évi pénzmaradvány
2007. évi normatív elszámolás különbözete
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

387 eFt
6.330 eFt
13.975 eFt
8.891 eFt
5.485 eFt
5.392 eFt
1.633 eFt
138 eFt

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)
j.)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári könyvek vásárlása
Felújítások, beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Pénzügyi befektetések kiadásai
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

7.175 eFt
5.041 eFt
11.572 eFt
140 eFt
1.370 eFt
50 eFt
3.858 eFt
4.851 eFt
25 eFt
111 eFt

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A 2008. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3.
sz. mellékletben szerepel.
3. §
A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását
jogcímek szerint a 4. sz. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján az igényelhető
normatív állami hozzájárulás 915 eFt.
4. §
(1) A Képviselő-testület a 2008. évi módosított pénzmaradvány összegét 11.916 eFt-ban hagyja
jóvá az alábbiak szerint:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi juttatás
munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadások
Egyéb működési célú támogatások, kiadások
Tartalékok
Költségvetési befizetési kötelezettségek

764 eFt
592 eFt
133 eFt
16 eFt
23 eFt
11.100 eFt
52 eFt

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott
részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.
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5. §
(1)

Az Önkormányzatnál 1 fő munka törvénykönyv szerinti létszámkeret került megállapításra,
az 5 fős képviselő testület, valamint a polgármester részére tiszteletdíj kifizetése történt
2008. évben.

(2)

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 6.
sz. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzati vagyon 2008. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 7. sz. melléklet
részletezi.
6. §
(1) A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési
kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzaton történő
átvezetéséről a 4. §. szerint gondoskodjanak.
7. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Barta Győző
polgármester

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot
2. Szarvaskő község önkormányzat 2009 évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
JAVASLAT
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának
és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú
önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő Testület!
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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 pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselőtestületnek 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 2009. évi költségvetés főösszegét 336 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 68 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális
segélyére pedig 268 eFt pótelőirányzatban részesült az önkormányzat 2009. I.
negyedévében.
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 2009. 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.
Kérdezem a képviselőtestületet van e a rendeletmódosításhoz észrevétele?
Amennyiben nincs, mondanám a döntési javaslatot.
Döntési javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2009. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat 2009. évi költségvetés
módosítását 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
(Az elfogadott rendelet 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)
Szarvaskő Községi Önkormányzat 7/2009. (IV. 28.) sz.
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet módosítására
1.§.
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
4/2009. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra
módosul:
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„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
az alábbiak szerint 37.186 eFt-ra módosítja:
2009. évi eredeti előirányzat
Pótelőirányzat
Módosításra javasolt előirányzat

36.850 eFt
336 eFt
37.186 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
módosítja.

2009. évi
Póteredeti
előirányzat
előirányzat
36.250
336
32.550
336

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármeste Kormányzat Módosításra
ri és jegyzői i hatáskör
javasolt
hatáskör
előirányzat
36.586
32.886

4.300

4.300

1.470

1.470

19.250
6.095

19.250
6.431

336

1.435
600
4.300

1.435
600
4.300

4.300

4.300
2. §.

(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
PótÁtvett
Kormányzati Módosításra
Megnevezés
2009. évi
előirányz pénzeszköz
hatáskör
javasolt
eredeti
előirányzat
at
előirányzat
a) Saját bevételek
10.132
10.132
b) Átengedett központi adók
13.755
13.755
c) Központi
költségvetési
8.373
336
8.709
támogatás
d) Támogatásértékű működési
4.590
4.590
bevétel
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(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
Megnevezés
2009. évi
PótKépviselő Polgármester Kormányz Módosítás
eredeti
előirányz
testületi
i és Jegyzői
ati
ra javasolt
előirányzat
at
hatáskör
hatáskör
hatáskör előirányzat
Településüzemeltetés
9.750
9.750
Idegenforgalmi, kulturális
2.500
2.500
rendezvények
Önkormányzati
12.500
12.500
igazgatással összefüggő
tevékenység
Önkormányzati
150
150
vagyonbiztosítás
Segélyek
980
336
1.316
Könyvtári
könyvek
50
50
vásárlása
Felújítások
700
700
Beruházások
3.600
3.600
Átadott pénzeszközök és
5.185
5.185
támogatásértékű
kiadások
Tartalékok
1.435
1.435
3.§.
Ez a rendelet 2009. március 31. napján lép hatályba.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

3. Önkormányzati adók 2009. I. negyedévi beszámolója.
Barta Győző
Idézet a beszámolóból
(Az önkormányzati adók szöveges beszámolója a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül
csatolásra!)
Barta Győző
A hátralékok tekintetében nem várható javulás és az adófizetési morál javulása nem várható. A
gazdasági válság hatására a vállalkozások mellett már a családok is eljutottak oda, hogy
csúsznak a csekkek befizetésével és a fontossági sorrendben az adófizetés, a sorvégén van.
Nekünk, az önkormányzatnak és az embereknek is ésszerű beosztásra és visszafogott
költekezésre van szükségünk ebben a nehéz időszakban.
Ha nincs több hozzászólás, ismertetem a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. I. negyedévi beszámolóját.
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:

25/2009.(IV. 28.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzati adók 2009. I. negyedévi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pont.
4. Egri Kistérség Többcélú Társulása Közös beszerzési mikro-társulás létrehozására
készült Társulási megállapodásának elfogadása.
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Közös beszerzési mikro-társulás létrehozására
Amely létrejött jelen megállapodás II. 1. pontjában megjelölt tagönkormányzatok egyes eszköz
és szolgáltatás közös beszerzésére és a beszerzéssel kapcsolatos egyéb feladatok az Egri
Kistérség Többcélú Társulásán belüli mikro-társulás keretében történő ellátása céljából.
I.

A Társulás létrehozásának előzményei:

1. A kistérség önkormányzatai a Többcélú Társulást létrehozó Társulási Megállapodásban
vállalták, hogy a 65/2004. (IV.15.) Korm. rendelet alapján beadandó pályázat
benyújtásának időpontjától számított 3 éven keresztül a Többcélú Társulás keretei között
együttműködnek, így a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes kistérségi
együttműködésük hosszú távú biztosítása és feladatellátásuk érdekében szervezik és
oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok egyes eszköz és szolgáltatás
beszerzési feladatait is.
2. A II. 1. pontban nevesített önkormányzatok egymás érdekeinek szem előtt tartása mellett
az Egri Kistérség Többcélú Társulása keretein belül közös beszerzési mikro-társulást
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egyes III. 3. pontban nevesített eszköz és szolgáltatás közös beszerzésének céljából
önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös
előnyök és az arányos teherviselés alapján közös beszerzési mikro-társulást (a
továbbiakban: KBM) hoznak létre.
II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:
1. A Társulás tagjainak, székhelyüknek megnevezése:
Önkormányzat

Cím

1. Andornaktálya

3399 Andornaktálya,Rákóczi út 160.

2. Demjén

3395 Demjén, Kossuth tér 1.

3. Egerbakta

3321 Egerbakta, Bátori út 12.

4. Egerszalók

3394 Egerszalók, Sáfrány u. 7.

5. Egerszólát

3328 Egerszólát, Egri u. 2.

6. Feldebrő

3352 Feldebrő, Kossuth út 29.

7. Felsőtárkány

3324 Felsőtárkány, Fő út 101.

8. Kerecsend

3396 Kerecsend, Fő út 55.

9. Maklár

3397 Maklár, Templom tér 7.

10. Nagytálya

3397 Nagytálya, Kossuth u. 34.

11. Noszvaj

3325 Noszvaj, Kossuth u. 1.

12. Novaj

3327 Novaj, II. Rákóczi F. u. 3.

13. Ostoros

3326 Ostoros, Hősök tere 4.

14. Szarvaskő

3323 Szarvaskő, Rákóczi F. u. 1.

15. Tarnaszentmária

3331 Tarnaszentmária, Egri út 2.

16. Verpelét

3351 Verpelét, Kossuth út 73.

2. A Társulás elnevezése: Közös beszerzési mikro-társulás.
3. A Társulás székhelye: 3300 Eger, Mocsáry L. u. 1.
4. A Társulásban résztvevő felek kölcsönösen elfogadják jelen megállapodás szerinti
határozatlan időre szóló folyamatos együttműködést.
5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működik. A KBM tevékenységét az Egri Kistérség Többcélú
Társulása keretein belül végzi. Működése során szorosan együttműködik az Egri Kistérség
Többcélú Társulásával, egyes beszerzései kapcsán tevékenysége kiterjedhet annak
működési területére is.
6. A mikro-társulás nyitott, vagyis megfelelő feltételek teljesítése, valamint a korábban
társult önkormányzatok képviselő-testületeinek egyhangú egyetértésével a társuláshoz
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más EKTcT tagsággal rendelkező önkormányzatok is csatlakozhatnak, ha a csatlakozni
kívánó önkormányzat képviselő-testülete minősített többséggel egyetért a csatlakozással.
7. A mikro-társulás az érintett önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített
többséggel elfogadott, a mikro-társulási megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre az
EKTcT Társulási Tanácsának jóváhagyó döntését követően.
III. A közös beszerzéssel összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek:
1. Általános rendelkezések:
1.1. Társult önkormányzatok jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra,
hogy képviselő-testületeik a III. 3. pontban nevesített eszközök és szolgáltatások közös
beszerzése tekintetében az önkormányzat képviselőjeként a Mikro-társulás Tanácsába
az önkormányzat mindenkori polgármesterét delegálja. A KBM legfőbb döntéshozatali
szerve az így delegált tagokból létrejött Mikro-társulási Tanács.
1.2. A Mikro-társulási Tanács felméri a mikro-társulási tagönkormányzatok és azok
költségvetési intézményeinek jelen együttműködés III. 3. pont hatálya alá tartozó
beszerzési igényeit.
1.3. Elemzi és meghatározza, hogy a beszerzési igények közül melyeket célszerű közös
beszerzésként lebonyolítani.
2.

Kapcsolattartás:
2.1. A Mikro-társulási Tanács tevékenysége során
tagönkormányzatok polgármesteri hivatalaival.

kapcsolatot

tart

az

egyes

2.2. A Mikro-társulási Tanács tevékenysége során kapcsolatot tart az Egri Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsával. Ezt a kapcsolattartást, a Többcélú Társulás
elnökségén keresztül valósítja meg, a munkaszervezet vezetőjének bevonásával.
3. A közösen beszerezhető eszközök és szolgáltatások köre:
3.1. A közös beszerzési feladatok ellátását a távközlési eszközök, távközlési szolgáltatások,
személyi számítógéprendszerek, irodatechnikai berendezések, bútorok, papíráruk,
irodaszerek, gépjárművek, üzemanyagok, kötelező gépjármű felelősségbiztosítás,
vezetékes energiahordozók, egészségügyi szolgáltatások, munkavédelmi és tűzvédelmi
szolgáltatások esetében biztosítja.
3.2. A fentieken túlmenően további közös beszerzési feladatok, valamint a
tagönkormányzatok döntéseitől függően – és igényeiknek megfelelően a közös
beszerzési feladatok ellátásában részt vevő mikro-társulás tagjain túl is – további közös
beszerzések szervezésére irányuló feladatok ellátása is vállalható.
4. Döntéshozatali eljárás:
4.1. A Mikro-társulási Tanács a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek felhatalmazása
alapján átadott feladatkörben a III. 3. pont szerinti közös beszerzési feladatellátás
tekintetében két körben, minősített többséggel, minden más területet érintő esetben, egy
körben minősített többséggel hoz döntéseket.
4.2. A döntéshozatal III. 3. pont szerinti közös beszerzési feladatellátás tekintetében két
körben zajlik le. Az első körben az adott beszerzéshez csatlakozó önkormányzatok
köréről szavaznak a Mikro-társulási Tanács tagjai.
4.3. Második körben az adott beszerzéshez csatlakozott önkormányzatok részéről történő
megkezdésének jóváhagyásáról szavaz a Mikro-társulási Tanács. Jóváhagyás esetén
adott beszerzés a Mikro-társulási Tanács határozata alapján megindítható, a beszerzés a
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beszerzéshez csatlakozott önkormányzatokra nézve kötelező. A jóváhagyás alkalmával
meghatározásra kerül az is, hogy a beszerzés tárgyában mely önkormányzat jogosult és
köteles szerződni.
4.4. Adott beszerzés keretében elbírálási és döntési jogköre - a Mikro-társulási Tanács által
meghatározott beszerzésre átadott feladatkörben - kizárólag az adott beszerzéshez
csatlakozott önkormányzatot képviselő polgármesternek van.
4.5. Az adott beszerzéshez csatlakozott önkormányzatok képviselői a beszerzéshez történő
utólagos csatlakozás lehetőségét, általuk meghatározott feltételek teljesülése esetén
biztosíthatják.
4.6. A Mikro-társulási Tanács akkor határozatképes, ha III. 3. pont szerinti közös beszerzési
feladatellátás tekintetében első körös határozathozatal esetén a Mikro-társulási Tanács
tagjainak több mint fele, III. 3. pont szerinti közös beszerzési feladatellátás tekintetében
második körös határozathozatal esetén az adott beszerzéshez csatlakozott
önkormányzatok képviselőinek több mint fele jelen van. Minden más esetben a Mikrotársulási Tanács határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.
4.7. A meghozott határozatokat a Mikro-társulási Tanács III. 3. pont szerinti közös
beszerzési feladatellátás tekintetében sorszámozza, valamint indexeli első körös
határozat esetén /a, második körös határozat esetén /b index-szel. Minden más esetben
hozott határozatot a Mikro-társulási Tanács sorszámmal lát el.
5. A Mikro-társulási Tanács elnöksége:
5.1. A mikro-társulás elnökét a Mikro-társulási Tanács tagjai minősített többséggel
választják meg.
5.2. A mikro-társulás elnöke a tagok közül két helyettesre tesz javaslatot, melyet a Mikrotársulási Tanács minősített többséggel hagy jóvá.
5.3. A mikro-társulás elnöke gondoskodik a Mikro-társulási Tanács határozatainak
végrehajtásáról.
5.4. A Mikro-társulási Tanács üléseit az elnök hívja össze, az ülés előtt legalább 5 nappal,
az időpont, a helyszín és a napirendek ismertetésével. Írásos előterjesztés esetén azt a
meghívóhoz mellékelni kell.
IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő csatlakozás:
1. A megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármelyik tag
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról
(megszüntetéséről, felmondásáról) az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől
számított 60 napon belül döntenek. A Mikro-társulási Megállapodást a társult
önkormányzatok kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják az EKTcT
Társulási Tanácsának jóváhagyásával. A megállapodás módosításának jóváhagyásához
valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
2. A Társulás alapvetően a II. 1. pontban nevesített önkormányzatok között a III. 3.. pontban
nevesített eszközök és szolgáltatások közös beszerzésének bonyolítása céljából jön létre.
Tagok nem zárják ki azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a
Társuláshoz más önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozási szándékot tárgyév
február utolsó napjáig kell a csatlakozni kívánó önkormányzatnak írásban bejelenteni a
munkaszervezet vezetője felé. A mikro-társuláshoz év közben akkor csatlakozhat új tag,
ha a mikro-társulás az általa meghatározott tárgyévi beszerzésekhez képest év közben új
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áru vagy szolgáltatás tárgyévi közös beszerzéséről dönt. A csatlakozáshoz való
hozzájáruláshoz valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása):
1. A Társulás megszűnik:
1.1. Ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás
megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges. A mikro-társulás megszűnésének napja
a megszűnésről utolsóként határozatot hozó mikro-társulási tagönkormányzat határozat
hozatalát követő nap.
1.2. A megszűnésről – tudomásul vétel végett – tájékoztatni kell a Társulási Tanácsot. A
tanács dönt a mikro-társulás megszűnését követően felmerülő feladatokról.
1.3. A mikro-társulás fennállása alatt, valamint annak megszűnését követően egy adott áru
vagy szolgáltatás beszerzésében részt vevő önkormányzatok a megszűnést követően az
adott közös beszerzésből jelentkező esetleges károkért, kötelezettségekért helytállni
kötelesek. A közös beszerzésekből származó kötelezettség a mikro-társulás fennállása
alatt és annak megszűnését követően sem terhelhet olyan tagönkormányzatot, aki az
adott áru vagy szolgáltatás közös beszerzésében nem vett részt.
1.4. Amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a V. 2.
pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok száma egy
főre csökken;
1.5. Ha a Társulási Megállapodás VI. 2. pontjában részletezett megszűnési feltétel
megvalósul;
1.6. A bíróság jogerős döntése alapján.
2. A Társulási megállapodást felmondani február utolsó napjával lehet. A felmondásról
hozott döntést a képviselő-testületnek a felmondást megelőző évnek november hónap
utolsó napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Mikro-társulási Tanáccsal
írásban közölnie.
3. A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a
Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán megfelelően elszámolni kötelesek.
VI. Vegyes és záró rendelkezések:
1. Jelen Mikro-társulási Megállapodás az azt utolsóként jóváhagyó képviselő-testületi
döntést követően a Társulási Tanács jóváhagyását követő napon lép hatályba. A mikrotársulást alapító testületek és a Többcélú Kistérségi Tanács minősített többségű döntésével
hagyja jóvá a dokumentumot és szerepelteti a Társulási Megállapodás függelékében.
2. A jelen megállapodással létrejövő Közös beszerzési mikro-társulás Társulási
Megállapodásában foglaltakat a Többcélú Társulás Társulási Tanácsa is megtárgyalja.
Társult önkormányzatok akként rendelkeznek, hogy jelen Társulás nem tekinthető
megalakultnak, amennyiben a Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a megállapodásban
foglaltakat nem fogadja el.
Barta Győző
A mikro-társulással kapcsolatos anyag már az elmúlt időszakban volt előttünk, ez a mostani a
társulási megállapodás egységes szerkezetben. A társulás tagjai az egri kistérség
önkormányzatai Eger kivételével. Ennek a társulásnak az innovációs bizottsággal együtt én
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vagyok az elnöke. Mindkét szervezet a beszerzéséket értékeli, szervezi a közös munkát, mint
például a közelmúltban az informatikai és telekommunikációs felmérés, a mobilflotta, vagy a
nem rég kidőlt információs tábla pótlása. Úgy gondolom ez a mikro-társulás fontos része a
kistérségi társulásnak.
Kérdezem a képviselőket, van e kérdésül az elhangzottakhoz, akár a megállapodás tartalmát
akár a társulás munkáját tekintve?
Amennyiben nincs, mondanám a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az Egri
Kistérség Többcélú Társulása Közös beszerzési mikro-társulásának társulási megállapodását.
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:

26/2009.(IV. 28.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Egri Kistérség Többcélú Társulása Közös beszerzési mikro-társulásának társulási
megállapodását.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pont.
5.

Szilárd kommunális hulladék kezelés és szállítás változása. II. forduló.

Barta Győző
A hulladékszállításával kapcsolatban az előző testületi ülésen a képviselő testület megszabott
egy irányt, amit elmúlt időszakban maradék nélkül teljesítettük. Tartottunk egy lakossági
fórumot, kikérve a lakosság véleményét, meghallgatva javaslatait, hozzászólásait. Ilyen nagy
részvétel a különválást elindító első falugyűlés óta nem volt, valószínűleg ez a kérdés súlya
miatt. Elhangoztak olyan kérések, amit tudunk teljesíteni és olyanok is, amit nem. Elhangzottak
olyan hozzászólások is, hogy Szarvaskőben nem keletkezik szemét. Lehet úgy igazítani a
fogyasztást, hogy kevés szemét keletkezzen, de hogy egyáltalán ne úgy nem. Ezt nem tudjuk
elfogadni. A másik kérés szerint maradjon az eddigi rendszer a lakosság valamely mértékű,
hozzájárulásának megfizetése mellett. Sajnos a szállítási díj 35%-os emelkedése és
ártalmatlanítási díj még nagyobb mértékű emelése miatt ez nem áll módunkban. Szarvaskőben
a normálisnak mondható szemétmennyiség 4-5-szörösét szállítattuk el, melynek egy részét
idegenek rakták le nálunk, de jelentős részét mi állítottuk elő. Azokon a helyeken is mindig
megteltek a konténerek, ahol idegenek nem, vagy csak elvétve hordtak szemetet. Ha az
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Önkormányzat továbbra is átvállalja a lakosságtól a szállítási díjat, az úgy megterhelné a
költségvetésünket, amit már nem szabad felvállalnunk. Ez egy kötelező közszolgáltatás, amit a
lakosság számára kötelező igénybe venni, és amiből a mi feladatunk, hogy a lehető
legoptimálisabb feltételeket szabjuk meg. Eredeti elképzelés szerint a gyűjtőedényt
mindenkinek meg kellett volna vennie, most sikerült az időközi tárgyalásokon megegyeznünk,
hogy díjemelés nélkül haszonbérbe kapja a lakosság az edényt. Természetesen a kölcsönös
felelősség elvén a jó gazda gondosságával kell vigyázni rá.
A másik felvetés, az egyedül élő nyugdíjasok kedvezménye. Az 55 év feletti egyedül élő
nyugdíjasok számára, 30-35 főt érint Szarvaskőben, lehetőség lesz 60 literes edény választására
is kedvezőbb szállítási áron, így az ők költségei 1/3-val csökkenhetek.
A harmadik felvetés volt, hogy lehessen csak zsákos szállítást választani. Lehetőséget
teremtünk, de csak külterületen, a zsákos szállítás választására.
Szállásadóknak teljes éves díjat kell fizetni. Üres ingatlanok szüneteltethetik a szolgáltatást,
természetesen az önkormányzat által kiadott igazolással, gondolok itt az olyan ingatlanakra,
ahol idős szülők éltek és a ház megüresedett.
Elhangzott a képviselő testület részéről az a kérés, hogy kérjünk be más árajánlatot is. Az eddig
elhangzott bruttó 323 Ft-os árat 312 Ft-ra sikerült levinni, ez éves szinten kb. 500 Ft-os
díjcsökkenést jelentett. Természetesen ez a 2009-es évre vonatkozik, amit valószínűleg a július
1-i ÁFA emelés érinteni fog. Mindkét szolgáltató lehetőséget biztosít a szelektív
hulladékgyűjtésre, amit ingyenesen szállítanak el.
A következő testületi ülésen kerül kiválasztásra a szolgáltató és kerül elfogadásra a rendelet is.
Kérem a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságot nézze át az árajánlatokat, fogalmazzon meg
javaslatokat, mind a közszolgáltatási szerződés, mind a rendelet megalkotásához. Ha sikerül a
következő testületi ülésen döntenünk, és a közszolgáltatási szerződés aláírásra kerül, akkor
május 18.-tól megkezdődhetnek az egyedi szerződéskötések a szolgáltatóval és megvalósulhat a
július 1-i végleges áttérés.
Kérdezlek benneteket az eddig körvonalazott feltételek jók e?
Mizsei Attila
A bekért árajánlatok mennyiben tértek el egymástól?
Barta Győző
A hulladékszállítási díj mértékéről piaci információk alapján alkudunk. A bekért árajánlatok
nagyon hasonlóak, tehát nagyon rossz döntést nem lehet hozni. Sajnos ez azt jelenti, hogy ettől
sokkal olcsóbban nem vállalja egyik cég sem a szolgáltatás elvégzését. Nem csak a legolcsóbb
árra kell törekednünk, hanem a legkedvezőbb szállítási feltételekre is.
Most döntést nem kell hoznunk, a következő testületi ülésre a rendelettervezet előkészítjük, és
közvetlenül ennek elfogadása után a szolgáltatót is kiválasztjuk.
Még egy fontos dolog, hogy az ártalmatlanítási díj, ami az idei évben 5.300 Ft, a következő
évben viszont 8.700 Ft-ra emelkedik. Mindkét árajánlatadó cégnek feltettem a kérdést, hogy
mennyiben fogja ez a jövő évi szállítási díjakat befolyásolni. Mindkét féltől azt az ígéretet
kaptam, hogy az infláció mértékétől nagyobb emelés a jövő évben ennek ellenére sem várható.
A közszolgáltatási szerződésben a díjemelés mértékét a következő évekre rögzítenünk kell.
Dr. Barta Viktor
Ennek a közszolgáltatásnak a megszervezését úgy kell elképzelni, mint ahogyan ez jelenleg az
ivóvíz szolgáltatásnál van. Tehát ennek a megalkotandó rendeletnek nagyon fontos szerepe az,
hogy az önkormányzat az ellátandó közszolgáltatás tartalmát és feltételeit ebben rögzítse.
Tehát, hogy belterületen milyen ürítési gyakorisággal, milyen méretű edénnyel, milyen
kötelezettséget ír elő a lakosság számára, és egy külön rendeletben fogadja el a szállítási díj
mértékét, mint azt az ivóvíz és szennyvízszállítás esetében is. E tekintetben az önkormányzat
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ugyanúgy árhatóságnak minősül. Eszerint minden év végén a következő évi díjat az
önkormányzatnak kell elfogadnia, a szolgáltatónak pedig, alá kell támasztania az áremelés okát.
Azért tartom fontosnak, hogy legalább a 2010-es díjtartást szabályozza az önkormányzat a
szerződésben, mert a 2009-ről 2010-re jelentősen emelkedni fog az ártalmatlanítási díj és ne
tudja a szolgáltató ezt automatikusan áthárítani a fogyasztóra. Amin nagyon érdemes még a
képviselőtestületnek elgondolkoznia, hogy a közszolgáltatási szerződést milyen időtartamra
köti. A jogszabály azt mondja, hogy legfeljebb 10 évre köthető, azt tudni kell, hogy a
Hulladékgazdálkodási Tárulás által meghirdetett eljárás nyertese az AVE 6 évre, tehát 2014-ig
garantálta az ártalmatlanítási díjat. Sok önkormányzat ezért köti hat évre a szerződést, én úgy
gondolom az öt év azért szerencsésebb, mert akkor még egy évig fix az ártalmatlanítási díj, ha
esetleg szolgáltató váltásra kerül sor.
Barta Győző
Kérdezem, hogy van e még érdemi hozzászólás? A következő testületi ülésen kerül sor, tehát a
rendelet elfogadására és a közszolgáltató kiválasztására.
Következő napirendi pont.
6. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
1. MÁV üdülő.
Mindenki számára ismert a vasútállomástól Eger irányába, az Állomáskert végén lévő, sajnos
már négy éve használaton kívül lévő faházakból álló épületegyüttes. Érdekes jogállás alakult ki
ugyanis az érintett terület az Önkormányzat tulajdona, az építmény, pedig a MÁV tulajdona,
sajnos az nem tudható, hogy a MÁV-on belül ez kihez tartozik. Többször jeleztük feléjük, hogy
szeretnénk az épületeket bérbe venni, megvásárolni. Szeretnénk az üdülőt újra a funkciójának
megfelelően használni.
Szeretnénk a Jogi Irodát felkérni, hogy segítsen ezt a helyzetet rendezni. Jelenleg a
területhasználatra nincs érvényes szerződésük, a szarvaskői területhasználati díjak alapján ki
kellene számolni öt évre mennyivel tartoznak, illetve megnézni, ha építményadó hatálya alá
esik, fizetnek e utána. Ha nem tudunk megegyezni, kérhetjük az épület elbontását és az eredeti
állapot visszaállítását is, de számunkra nem ez lenne a szerencsés megoldás. Kérdezem az
Irodavezető Urat, hogy lehetne ezt a helyzetet rendezni?
Dr. Barta Viktor
Úgy gondolom, hogy az egy jó irány, ha először is megtudjuk, hogy kihez tartozik az épület a
MÁV-on belül, hiszen a MÁV most már egy cégcsoport, külön van a vagyongazdálkodási és
egyéb része. Az anyavállalt felé kellene levelet írni, majd ők megkeresik, hogy melyik cégük
könyveiben szerepel az üdülő. Gondolom, hogy gesztusértékű leveleket már küldött az
önkormányzat, a következőkben egy számlát kellene küldeni az elmaradt területbérleti díjról,
építményadóról.
Dr. Zsirai Sándor
Szerintem a MÁV vezérigazgatójának kellene levelet küldeni, ő majd eldönti, hogy kinek kell
ezt megválaszolnia. Vagy egyből neki kell elküldeni ezt a számlát, ha nem tudjuk, hogy
pontosan ki az épület gazdája.
Dr. Barta Viktor
Az is gond lehet, hogy mivel ez nem ingatlan, a könyvekben egyáltalán hol tartják nyílván, ha
egyáltalán nyílván van tartva.
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Barta Győző
Egyszer már úgy tűnt, hogy sikerül megállapodnunk velük, akkor a vasúti épületről, az útról a
hídtól az üdülőig is szó volt, akkor ők ezt egy szerződésben kívánták rendezni. Ezután valahogy
megakadtak a dolgok. Most újra fel kellene venni a kapcsolatot velük.
Mizsei Attila
Azt az információt kaptam, hogy a rendezési terv elfogadására várnak.
Barta Győző
Szerintem ennek a rendezési tervhez semmi köze, ez pusztán csak időhúzás. Nincs érvényes
szerződésük, azt sem tudjuk, hogy egyáltalán a Földhivatalnál be van e jegyezve az üdülő. Mi
mindenképpen azt szeretnénk, hogy úgy működjön, mint azelőtt. Idegenforgalmi adó
bevételként is nagy kiesést jelent az önkormányzatnak. Tehát rendezni kell az üdülő sorsát.
Kérjük az Irodák segítségét.
2. Pályázatok
„Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése”. Az Észak-magyarországi Fejlesztési
Ügynökségtől kaptunk egy levelet, melyben örömmel értesítenek, hogy pályázatunkat 59. 489.
887 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték.
A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatási szerződésnek a megkötése, melynek
feltételeiről 10 munkanapon belül értesítenek.
A beruházás megvalósításához a vállalt önrész rendelkezésünkre áll, sajnos a támogatás
mértéke jóval kevesebb az igényelt összegnél. Reméljük a közbeszerzési eljárás során kapunk
kedvezőbb árajánlatokat is. A támogatás segítségével a temetőhöz vezető út, kerítés kapu,
ravatalozó, urnafal, a fő út melletti 200 m-es járdaszakasz, és a teljes Tölgyfa út megépítésre
kerül. Amennyiben a lakosság is hozzájárul, szeretnénk a kapubejárókat is felújítani, így
tényleg gyönyörű település képet kapnánk. Várjuk tehát a NORDA értesítését a szerződéskötés
feltételeiről.
Másik örömteli hír a Zöld Iránytű Alapítvány által kiírt „Tanösvények építésére, felújítására
és fenntartására” című pályázattal 750.000 Ft összegű támogatást nyert az önkormányzat,
melyet a tanösvény várhoz vezető részének a felújítására szeretnénk felhasználni. Ez a felújítás
a lépcsőfokok felújításával a csapadékvíz elvezetésével 20-25-évig biztosítaná a biztonságos
feljárást. A Nemzeti Parkkal és az Egererdő Erdészettel egyezetve fogjuk a munkát elvégezni.
A várral kapcsolatos egyik fő célunk a látogathatóság megteremtését ez nagyban segítené.
Lőrincz József
A támogatási szerződés biztosan tartalmazza majd a határidőket, amit tartanunk kell.
Szeretném, ha még a héten értesítenénk a támogatókat a pályázat sikeréről és a megvalósítás
ütemezéséről. Sok munka lesz a felújítás során, tehát nem késlekedhetünk
Barta Győző
A harmadik örömteli hír, hogy a Szarvaskőért” Alapítvány „Irodatechnikai Eszközök
fejlesztése” című pályázaton nyert fénymásolót készüléket. Viszont, amikor megérkezett a
támogatási szerződés kiderült, hogy igazából teljesen piaci áron használhatjuk a gépet, ha jobb
gépet nem is, de ilyen típusút mindenféle kötöttségek nélkül haszonbérleti szerződéssel bérelhet
az Alapítvány bármelyik irodatechnikai eszközöket forgalmazó cégtől. Úgy gondolom, hogy
udvarias levél keretében megköszönjük, és nem kérjük a felajánlott eszközt, mivel ez
semmilyen előnyökkel nem jár számunkra.
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3. Rendezési Terv
Megküldtük a kész tervet az Állami Főépítésznek, ő elfogadta a tervet, de a tervezőtől kért több
apróbb módosítást, pontosítást, ami azt bizonyítja, hogy alaposan átnézett, jogszabályoknak
megfelelő rendezési tervet fogadhatunk el a kért pontosítások elvégzése után. Következő
testületi ülésre 2009. május 12. kész lesz, reméljük addigra sikerül a tervező úrnak ezeket a
módosításokat elvégezni és rendeltben elfogadható lesz a terv.
4. BEN-TÚR Bt. üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása
A bekért árajánlat a következő:
BEN-TÚR BT.
Árajánlat
1. Téli hó eltakarítás, síkosság mentesítés
Utak, járdák, buszmegállók, közterületek
kézi munkaerővel történő hó eltakarítás, síkosság mentesítés 1.600 Ft/ó/fő + ÁFA
gépi munkaerővel történő hó eltakarítás, síkosság mentesítés 3.500 Ft/ó + ÁFA
1 alkalommal teljes úthálózat eltakarításának ideje kb 7 óra, összege 35.700,-Ft+ ÁFA
2. Belterületek kaszálása
A mellékletben felsorolt területek háti fűkaszával történő vágása 9 Ft/m2 + ÁFA,
összesen 898.200,-Ft + ÁFA
3. Mezőgazdasági területek művelése
90 hektár területű rét kaszálása 10.000 Ft / hektár + ÁFA, összesen : 900.000,-Ft+ÁFA
10 hektár területű bozótos
- szárzúzóval vágható 20.000,-Ft / hektár + ÁFA
- szárzúzóval nem vágható bozótos irtása tövestül, gyökérzet eltávolításával
1.600,-Ft / óra / fő + ÁFA
3.500,-Ft / gépi óra + ÁFA (MTZ)
1.000,-Ft/ gépi óra+ ÁFA (háti tárcsás bozótirtó és motorfűrész)
maximum 250.000,-Ft / hektár + ÁFA

4. Egyéb munkavégzésekre történő megrendelés esetén
(szükség esetén szemétszedés, konténerek és környékének rendben tartása,
szeméttárolók ürítése, viharkárok eltakarítása, árkok tisztítása, virágok gondozása stb)
Munkavégzés
Gépi MTZ munkavégzés (szállítás)
Gépi (motorfűrész)

1.600,- Ft / óra / fő + ÁFA
3.500,- Ft/ óra + ÁFA
1.000,- Ft / óra + ÁFA

Barta Győző
Az árak az előző árajánlat óta nem változtak, a fűnyírás alá bevont területek változhatnak az
igények szerint. A közmunka program segítségével, illetve be van adva még egy pályázatunk
fűkaszára, ha megnyerjük, annak segítségével a fűnyírásba is besegíthetünk, így valamivel
kedvezőbb árat kaphatunk. Sajnos a kaszálási időszak eléggé kitolódott, hiszen áprilistól
októberig lehetne a füvet nyírni. Most azt javasolnám, hogy az esős idő beállta előtt ne
kezdjünk neki a kaszálásnak.
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A szerződéskötéssel kapcsolatban szeretném kérni, hogy a munkavégzést követő napon
kerüljön rögzítésre itt a Községházán vezetett munkanaplóban a pontos munkavégzés helye és
ideje, hogy pontosan látható legyen, hogy mikor és hol dolgozott a vállalkozás az
önkormányzatnak.
Kérdezem a képviselőket, van e hozzászólásuk az árajánlathoz?
Lőrincz József
A kapott árajánlat a tavalyi árakat tartalmazza, ami korrektnek tekinthető, még az inflációt sem
követi. A konténerről való áttérés is csökkenteni fogja a szemétgyűjtéssel, takarítással
kapcsolatos feladatokat, és valószínűleg a közmunkások foglalkoztatása is. A munkanapló
vezetésével egyetértek, amelynek szignózása után lehetne kiszámlázni a munkavégzést.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a BENTÚR Bt. árajánlatát és egyben megbízza Barta Győző polgármestert a szerződés megkötésére.
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:

27/2009.(IV. 28.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a
BEN-TÚR Bt. árajánlatát és egyben megbízza Barta Győző polgármestert a szerződés
megkötésére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
5. Közfoglalkoztatási terv
A múltkori testületi ülésen már elfogadásra került a Közfoglalkoztatási Terv, csak említést
tennék róla. Rendszeres szociális segély helyett van, akinek lejárt a munkanélküli segélye. Az
aktív korúak ellátásának keretében van lehetőség a közfoglalkoztatásra. 35 év alatt, aki nem
végezte el az általános iskolát, azt a befejezésre kötelezik, aki elvégezte közmunkára
kötelezhető 55 éves korig. Szarvaskőben 3 főt tudnánk foglalkoztatni, erről szól a
közfoglalkoztatási terv. Munka lenne számukra, tehát ahogy lehetőség nyílik rá, foglalkoztatni
fogjuk őket. Minimálbért kapnak, ami körülbelül a 2,5 szerese a segélynek. Az önkormányzatot
a foglalkoztatás költségeinek csak az 5% a terheli, tehát számunkra ez egy nagyon kedvező
lehetőség.
6. Május 1. Majális.
Az Önkormányzat és a „Szarvaskőért” Alapítvány szervezésében és lebonyolításában kerül
megrendezésre a rendezvény. Paprikás krumpli főzőversenyt tervezünk az Állomáskertben,
reméljük legalább 10 csapat jelentkezni fog a versenyre. 100-150 főre való alapanyagot
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biztosítunk, a többit a csapatok hozzák magukkal. Minden családban kedvelt egyszerű ételt
könnyű lesz zsűrizni. A lakossági tájékoztatót kiküldtük. 10-12 óráig lesz a főzés, 12 órától az
ebéd és a zsűrizés. 14 órától bor és pálinka mustra a helyi termelők részéről, 15 órától zene,
tánc büfé, ha van rá jelentkező kispályás labdarúgó mérkőzést is játszhatunk. Reméljük sokan
részt vesznek a rendezvényen.

7. Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem kérdéses, hogy nevezni szeretnénk az országos
versenybe és meghirdetjük a helyi versenyt is. Rendhagyó ötlettel állt elő képviselőtársunk,
akinek most átadnám a szót.
Lőrincz József
Beszéltem a bíráló bizottság területi megbízottjával, személyesen találkozunk a részletek
megbeszélésére. Szeretném kikérni a véleményét azzal kapcsolatban, hogy az idei évben
Balatonederics leendő testvér településünkkel közösen indulnánk a versenyben. Ez
mindenképpen érdekes lenne a verseny számára, ami akár különdíjban is részesíthető.
Barta Győző
Egyezetnünk kell még a részletekről, visszatérünk a témára a következő testületi ülésen.
8. „Virágos Szarvaskőért” helyi verseny meghirdetése
A helyi versen meghirdetése is szorosan kapcsolódik az előző témához. Cél mindkettőnél a
település szépítése, virágosítása, tiszta, rendezett lakókörnyezet kialakítása. Az ehhez
szükséges virágok idén is megrendelésre kerültek. 600 tő hagyományos és 600 tő kicsit
alacsonyabb növésű muskátli, 50 tő mézvirág a borsodi hídra és a farönkökbe. 135 tő sárga és
narancsszínű büdöske az állomáshídra, valamint 100.000 Ft értékben különböző egynyári
virágok a közterületek díszítésére. A virágok május 4.-ére várhatók. Kérjük a helyi csapatok
jelentkezését a versenybe és a virágok kiültetéséhez.
Szeretném, ha idén készítenénk egy tervet, hogy mely területek kerülnek virágosításra.
Természetese csak a frekventált közterületek szépítésére van lehetőségünk, sokkal hatásosabb,
ha nem szórjuk szét a virágokat, hanem egy-egy területet célzunk meg.
Idén a kiemelt terület a középületek környékének szépítése.

9. Megállapodás „Közkincs” pályázaton nyerteszköz használatára
A következő megállapodás aláírását szeretném, ha jóváhagyná a testület. A közkincs
pályázaton nyert eszköz átkerült az egerbaktai polgármesterhez, ami most olyan állapotban
van, hogy a többi tulajdonos kérte, hogy kerüljön a felszerelés Szarvaskőbe az én felügyeletem
alá. A megállapodást a Kistérség Innovációs Bizottsága megtárgyalta, kértük a többi érintett
település polgármesterét, hogy a következő testületi ülésükön ők is fogadják el.

MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

a „Közkincs” pályázaton nyert eszközök használatára
Egerszólát Község Önkormányzata, Egerszalók Község Önkormányzata, Egerbakta
Község Önkormányzata, Demjén Község Önkormányzata, Kerecsend Község
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Önkormányzata és Szarvaskő Község Önkormányzata 2007. február hónapban
megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) írtak alá abból a célból, hogy a „Közkincs”
pályázaton közösen elnyert támogatásból megvalósított eszközök használatát, tárolását, a
rendezvényekre való eljuttatását, szét- és összeszerelését szabályozzák, az együttműködés
alapelveit és szabályait rögzítsék. Megállapodó felek a Megállapodást jelen módosítás keretei
között és tartalommal – módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan – módosítják.
Egerszólát Község Önkormányzata, Egerszalók Község Önkormányzata, Egerbakta
Község Önkormányzata, Demjén Község Önkormányzata, Kerecsend Község
Önkormányzata és Szarvaskő Község Önkormányzata mint a „Közkincs” pályázat nyertesei
a felszerelés használatára kiegészül Maklár Község Önkormányzatával és Nagytálya Község
Önkormányzatával.
A két önkormányzat a felszerelés kiegészítésére 30 db sörasztalt és 60 db sörpadot vásárol,
mely a jövőben a mobil eszközök része lesz.
1. A fent nevezett önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a közös pályázatból
megvalósított és vásárolt eszközöket kulturális rendezvényeiken – időben előre
összehangolva - felváltva, szükség szerint közösen használják. Amennyiben az eszközökre
az előre egyeztetett helyszíntől és/vagy időponttól eltérően van szükség, ez esetben a
Megállapodást kötő önkormányzatok polgármesterei rövid úton, telefonon, telefaxon vagy
e-mail útján egyeztetnek egymással.
2. A pályázat gesztor önkormányzata (Egerszólát) az eszközöket leltár alapján tárolásra
átadja Szarvaskő Önkormányzatának, aki azt a Megállapodás megkötését követően
hiánytalanul átvette.
3. Szarvaskő Önkormányzata gondoskodik az eszközök biztonságos őrzéséről és szakszerű
tárolásáról, karbantartásáról, valamint a 4.) és 5.) pontok szerint esetleg szükségessé váló
felújításáról, pótlásáról.
4. Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden év március 31-ig az
eszközök tárolásával, őrzésével, karbantartásával, felújításával, esetleges pótlásával
kapcsolatban felmerülő kiadásokra 25.000,- Ft-ot, azaz huszonötezer forintot befizetnek
Szarvaskő Önkormányzatának kizárólag ezen feladat ellátására létrehozott 1203300700103165-01600005 számú alszámlájára. Felek megállapodnak abban is, hogy az
eszközök igénybevételével megvalósult rendezvények kapcsán esetlegesen beérkező
támogatások, adományok valamint használati díjak, ugyanezen az alszámlán kerülnek
jóváírásra azzal, hogy azt Szarvaskő Önkormányzata a jelen pontban meghatározott célra
köteles fordítani. Ez utóbbi forrásból származó pénzfelhasználással összefüggő
elszámolási kötelezettségre az 5.) pont rendelkezései az irányadóak.
5. Szarvaskő Önkormányzata vállalja, hogy a tárolás, karbantartás, felújítás, esetleges pótlás
költségeivel minden év december 31-ig tételesen elszámol a települések polgármesterei
felé. Megállapodást aláíró önkormányzatok megállapodnak abban, hogy Szarvaskő
Önkormányzata a tárolási, karbantartási, felújítási, pótlási ráfordítások során a 4.) pont
szerinti alszámlán elkülönítetten kezelt és rendelkezésre álló összeget nem lépheti túl.
Amennyiben az eszközök karbantartásához, felújításához, pótlásához a rendelkezésre álló
forrás nem elegendő, akkor valamennyi önkormányzat hozzájárulásával a Megállapodást
aláíró önkormányzatok pótlólagos befizetést határozhatnak el. Hozzájárulás hiányában
Szarvaskő Önkormányzata a rendelkezésre álló forrást az alábbi sorrendiség betartásával
köteles felhasználni: 1) tárolás; 2) karbantartás; 3) felújítás; 4) pótlás. A Megállapodást
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aláíró önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy amennyiben a 4.) pont szerinti
befizetésekből az adott évben megtakarítás keletkezik, úgy azt – nem érintve az egyes
önkormányzatok következő évi 25.000,- Ft összegben teljesítendő befizetési
kötelezettségét – elsősorban az eszközök fejlesztésére kell fordítani, ideértve a későbbi
fejlesztési célú felhasználást lehetővé tevő fejlesztési alap képzését is. Megállapodást
aláíró önkormányzatok rögzítik, hogy az eszközök fejlesztése csak valamennyi
önkormányzat polgármesterének – a fejlesztés forrásait és műszaki tartalmát is rendező egyetértése mellett tehető meg.
6. A Közkincs pályázat segítségével létrejött eszközök szállítását, szét- és összeszerelését a
rendezvényekhez minden önkormányzat, vagy a rendezvény szervezője önállóan, saját
felelősségére, az általa kötött szerződés alapján biztosítja.
7. Felek rögzítik, hogy az eszközök használata során a tőlük elvárható gondossággal járnak
el.
8. A Megállapodás 2009. január 1.-én lépett életbe, a jelen – módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt - szövegezésű megállapodás, pedig az aláírását követő naptól hatályos.
Felek ezen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag aláírják.
Barta Győző
Az eddigi években mi sem fizettünk hozzájárulást, ennek a 60.000 Ft-nak a terhére szeretnék
egy tízes garnitúra padot-asztalt venni a felszerelés kiegészítésre.
Kérdezlek benneteket, egyáltalán visszavegyük e a felszerelést?
Pócsi Gyuláné
Az biztos, hogy gondosabb kézbe nem kerülhetne.
Barta Győző
Sajnos úgy kaptuk vissza, hogy penészes, piszkos és szinte az összes csavar hiányzik. Nekem
szívügyem a felszerelés, hiszen az én terveim alapján készült.
Lőrincz József
Én nem igazán értem, hogy miért jó ez nekünk?
Barta Győző
Sok bajjal jár a felügyelete, a karbantartása, de nekünk is szükségünk van erre a felszerelésre,
és azt látom, ha nem kerül gondos kézbe, pár éven belül nem lesz használható semmire.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a
„Közkincs” pályázaton nyert eszközök használatára vonatkozó megállapodást és egyben
megbízza Barta Győző polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 10 garnitúra padasztal megvásárlásra.
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:

28/2009.(IV. 28.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a
„Közkincs” pályázaton nyert eszközök használatára vonatkozó megállapodást és egyben
megbízza Barta Győző polgármestert a megállapodás aláírására, valamint 10 garnitúra
pad-asztal megvásárlásra.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
10. Utak állapotának felmérése
Sokkal több kátyú keletkezett, mint az elmúlt télen. Megkérem Zsirai Sándor alpolgármester
urat, hogy segítsen bejárni a települést és a Tölgyfa út kivitelével, jelöljük ki a javításra szoruló
területeket. A jelzőtáblákat megrendeltük, ha megérkeznek, ki lehet helyezni őket.
Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás?
Dr. Zsirai Sándor
Kiírásra került a kerékpárút pályázat. Megjelentek a TDM-ek pályázati kiírásai, a helyi és a
térségi. A térségiben mindenképpen az egrihez való csatlakozást tartom jónak. A pályázat
szerint 2 évig lenne biztosítva a TDM-ek működése, utána a tagoknak kell gondoskodni róla.
Át kellene gondolni ennek a lehetőségeit, nagyon fontos, hogy körültekintően és megfontoltan
döntsünk.
Barta Győző
A pályázatokkal kapcsolatba a szennyvízzel kapcsolatban van újabb lehetőség. Meg kell
gondolnunk egy több milliós beruházást, akkor mikor azt látjuk, hogy az elszállított szennyvíz
mennyisége felére csökkent az idei évben. Meg fogjuk kérdezni a lakosságot, hogy a Vízmű
által kiszámlázott és a Koós János szennyvízszállító által elszállított mennyiségek különbözete
hová lett?
Mizsei Attila
Beszéltem egy szennyvíztisztító berendezéseket forgalmazó céggel. Végül is nem a berendezés
drága, hanem a csatornarendszer kialakítása. Lesz pályázati lehetőség a 2000 fő alatti
települések számára is. Viszont kérték, hogy első lépésként kérjünk engedélyt a Vízügyi
Felügyelőségtől, hogy a tisztított szennyvizet hagy engedjük a patakba.
Barta Győző
Végül is valamilyen fajta gyűjtést mindenképpen meg kell oldani. Az ó-faluban sehol nem lehet
szennyvíztisztító telepet elhelyezni, sajnos nincs a közelben ilyen célra alkalmas ingatlanunk.
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Dr. Zsirai Sándor
Nem kell ezekhez a korszerű tisztítókhoz nagy hely. Tulajdonképpen csak a szennyvíziszapot
kell elszállíttatni.
Barta Győző
A technikai részét egy munkamegbeszélésen folytatjuk. A legvégsőbb esetben legalább a közös
gyűjtést meg kell oldanunk, mert úgy látom, hogy a lakosság nem veszi komolyan, hogy
nekünk nem az a feladatunk, hogy leéljük a környezetünket, hanem az, hogy majd úgy tudjuk
továbbadni unokáinknak, ahogy azt valamikor mi nagyapáinktól kaptuk. Sajnos most a
pénztárca sok mindent befolyásol és az emberek képesek havi párezer forintért tönkre tenni a
jövőnket. Ezt nekünk meg kell akadályoznunk!
Szarvaskő geológiai adottságai miatt, helyenként 5-6 méterre van a fenéklemez, a felszín alatti
vizek 2 méterre találhatók, itt nem szivárog el a víz több méterre, tehát jól meg kell
gondolnunk, hogy esetleg milyen tisztított vizet engedünk ki.
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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