JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. szeptember 15-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
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 2009. I. félévi 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. Pályázatok.
„Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése”
„Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására”
4. Csipkebogyó Fesztivál
5. 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 2009. I. félévi helyzetéről készített
beszámoló elfogadása.
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JAVASLAT
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának
2009. I. féléves helyzetéről készített Beszámoló elfogadására

Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2009. I. féléves helyzetéről szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I. féléves Beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja 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 2009. I. féléves zárással
összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.
Szarvaskő Község Önkormányzata
2009. I. félévi beszámoló
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
I. Szarvaskő település 2009. évi költségvetési politikájának rendező elvei, kiemelt feladatai
Az önkormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásának meghatározó tényezője volt, hogy biztosítani kellett az
előző években már megszokott szolgáltatásokat, és törekedni kellett a hiányosságok pótlására, az
idegenforgalom nyújtotta lehetőségek minél szélesebb kihasználására.
Szarvaskő Önkormányzata 2009. évi eredetileg tervezett költségvetési főösszege 36.850 Ft volt, amely év
közben 12.844 eFt-tal módosult elsősorban pénzmaradványból, valamint központosított előirányzatokból és
működési célú pénzeszközátvételből
Az önkormányzati bevételekből 19.431 eFt realizálódott, amely a módosított előirányzat 39,10 %-a. Az
időarányos előirányzattól való elmaradás oka, hogy a 2008. évi pénzmaradvány igénybevételére csak kis
mértékben volt szükség, a teljesítés 6,85%.A helyi önkormányzat működési bevételeinek teljesítése kedvező,
meghaladja az időarányos előirányzat összegét, míg a felhalmozási bevételeknél teljesítés nem történt. A
kiadások 14.454 eFt-os összegben teljesültek, amely 29,09%-os pénzügyi teljesítést jelent. A teljesítés a
működési kiadásoknál 29,47%-os, míg a felhalmozási kiadások féléves teljesítése 3,95%.
II. Bevételek alakulása
1. Szarvaskő önkormányzat működési bevételeinek 4.900 eFt-os előirányzatából az I. félévben 3.026
eFt-os bevétel realizálódott, melyből 1.537 eFt a bérleti díjbevétel. Az önkormányzat bankszámláján
lekötött pénzeszközből 1.489 eFt-os kamatbevétel folyt be június 30-ig, amely 623 eFt-tal magasabb,
mint az előző év azonos időszakában ilyen jogcímen kapott bevétel.
2. Telekértékesítésből 2009. évre 500 eFt-os bevételt terveztünk, az I. félévben pénzügyi teljesítés nem
történt. A vadásztársasággal kötött szerződés alapján a község területén lévő vadászterület után 100
eFt-os bevétel várható, melyből június 30-ig bevétel nem realizálódott.
3. Helyi adóbevételekből 2009. évben 4.632 eFt-ot terveztünk, melynek 53,28%-a folyt be az I. félévben.
Legjelentősebb összegű 841 eFt-tal a helyi iparűzési adóból származó bevétel, de kedvező a
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kommunális adóbevétel I. félévi teljesítése is (56,84%). Az idegenforgalmi adóbevétel elmarad az
időarányostól, de a II. félév teljesítése – a nyári hónapok miatt – várhatóan biztosítja a tervezett
előirányzat teljesülését.
Az összes tartozás 84,53%át a vállalkozások adótartozásai adják. Az önkormányzati adóhatóság
megkezdte és folytatja a tartozások végrehajtásának kezelését. Zárásig 522.754 Ft tartozás beszedése
valósult meg, ez az összes indított halmozott végrehajtás 11%-a.
A gépjárműadóból tervezett 2009. évi 1.800 eFt-os előirányzatból június 30-ig 962 eFt-os bevétel
keletkezett. 2009. I. félévében 119 tulajdonos 160 adóköteles gépjárművének adóztatását végezte el
az adóhatóság.
4. Támogatásértékű működési bevételként 4.590 eFt-ot terveztünk, mely év közben 4.862 eFt-ra módosult. A
módosított előirányzat a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól területalapú támogatásként, az
Egri Kistérség Többcélú Társulásától mozgókönyvtár támogatására, az európai parlament tagjainak
választására, valamint a 2008. évi jövedelem különbség mérséklésének felosztására átvett
pénzeszközök előirányzatát tartalmazza. 2009. június 30-ig ilyen címen 1.467 eFt-os bevétel
képződött.
5. Központi költségvetési támogatások, átengedett bevételek

Az SZJA helyben maradó részének 5.000 eFt-os előirányzatából időarányosan 2.680 eFt
került utalásra, míg normatív hozzájárulásként 4.488 eFt realizálódott. A települési
önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére 2009. évben 6.955 eFt-os előirányzat
került megtervezésre, melynek időarányos része megérkezett az önkormányzat számlájára.
Egyes szociális feladatokhoz történő kiegészítésként 645 eFt-ot, míg központosított
előirányzatként 11 eFt-ot kapott az önkormányzat.
6. A 2008. évi jóváhagyott pénzmaradvány összege 11.916 eFt, melyből mindössze 816 eFt
került igénybevételre az I. félévben.
III. Kiadások alakulása
1. Településüzemeltetési feladatok:
2009. évben is kiemelt fontosságú a településüzemeltetés színvonalának megőrzése, lehetőség
szerinti növelése. A közterület fenntartásra tervezett 2.400 eFt-os előirányzatból 551 eFt, a
mezőgazdasági területek gondozására tervezett 2.000 eFt-ból 480 eFt került felhasználásra. A
közvilágítási kiadások 1.800 eFt-os előirányzata 46,61%-ban teljesült. A virágosítással,
parkosítással összefüggő kiadások 596 eFt-ot tettek ki, míg a külterületi utak karbantartására 343
eFt-ot költött az önkormányzat június 30-ig.
Idegenforgalmi, kulturális rendezvényekre 2.500 eFt-ot tervezett az önkormányzat, melynek
terhére 300 eFt-os
kiadás történt. A fennmaradó összeg a II. félévi hagyományteremtő
rendezvényekre kerül felhasználásra.
2. Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység:
Az önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenységre tervezett eredeti előirányzat 12.500
eFt volt, amely a félév során 13.259 eFt-ra növekedett, döntően pénzmaradványból. A személyi
jellegű kiadások előirányzatának felhasználása 39,74%-os, míg a dologi kiadásokra az
előirányzat 50,51%-át fordította az önkormányzat.
3. Segélyek:
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A segélyekre eredetileg tervezett 980 eFt-os előirányzat a félév során 1.653 eFt-ra módosult. A
június 30-i teljesítés 53,90%-os, legnagyobb összegű 349 eFt-tal a munkanélküliek rendszeres
szociális segélyére kifizetett összeg, de rendelkezésre állási támogatásra is 161 eFt került
felhasználásra.
4. Felújítási, beruházási kiadások:
2009. évben felújítási, beruházási kiadásokra összességében 4.300 eFt került megtervezésre, a féléves teljesítés
3,95%-os. A várfelújítási tervvel összefüggésben 7 eFt, térfigyelő kamera vásárlásával kapcsolatosan 135 eFt,
míg hulladéklerakó rekultiválására 25 eFt került kifizetésre.
5. Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás alapján
2009. évben az ellátandó gazdálkodási, illetve egyéb feladatokért a település 3.100 eFt-ot utal át a
megyei jogú városnak, melynek időarányos teljesítése megtörtént. A település tagja az Egri
Kistérség Többcélú Társulásnak, valamint a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásnak. Az ezzel kapcsolatban felmerülő tagdíj hozzájárulásokat a 2009. év kiadásai között
terveztük, átutalás részben történt. A lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítására összesen
110 eFt-os kiadás valósult meg, míg a civil szervezeteket 703 eFt-tal támogatta az önkormányzat
2009. I. félévében.
6. Tartalékok:
A tartalékok tervezésénél fontos szempont volt, hogy az év közben felmerülő fejlesztési, illetve
egyéb önkormányzati feladatra megfelelő forrást biztosítsunk. A fentiek alapján 200 eFt-os
összegben általános tartalék, míg 1.235 eFt-os összegben céltartalékok kerültek megtervezésre.
Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó tartalék június 30-i módosított előirányzata
12.197 eFt.
Összegezve megállapítható, hogy az I. félévben mind a bevételek, mind pedig a kiadások az
időarányos szint alatt teljesültek. A saját bevételek féléves teljesítése kedvező, elmaradás a vagyoni
bevételeknél tapasztalható. Likviditási problémák a félév folyamán nem voltak, folyamatosan
betételhelyezésre került sor a szabad pénzeszközökből. A költségvetés egyensúlya biztosított volt.

Barta Győző
Kérdezem Irodavezető asszony kíván e az elhangzottakat kiegészíteni?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Köszönöm nem kívánok hozzáfűzni, várom az esetleges kérdéseket.
Dr. Zsirai Sándor
Köszönjük a Gazdasági Iroda beszámolóját. Mindannyian látjuk, hogy a takarékosság jegyében
folyik a gazdálkodás, mind az első félévben, mind jelen pillanatban. A közeledő beruházások
miatt szükséges a fokozott takarékosság, hiszen jelentősen ki kell egészítenie a pályázati forrást.
Nem szorosan kapcsolódik ide, de az elmúlt időszak közbiztonsági helyzetét tekintve szükséges
lenne a térfigyelő kamerák beüzemelése, ami valószínűleg érinteni fogja a második félévi
költségvetést. A beszámolóhoz nincs hozzáfűznivalóm.
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Lőrincz József
Kérnénk a Jogi Irodától, hogy fogalmazzanak meg egy erélyesebb hangvételű felszólító levelet
az Iskolaépület bérlőjének, hiszen a tartozása ismét meghaladja a nyolc hónapot.
Barta Győző
Egyetértek a felszólítással, valószínűleg van munkájuk, hiszen hétvégén is dolgoznak. Jelentős
tartozást halmozott fel, szeretnénk, ha végre fizetne.
Lőrincz József
Irodavezető asszonytól kérdezem, hogy már hallható, hogy 2010-ben jelentős elvonásokra
számíthatnak az önkormányzatok. Lehet már tudni, hogy milyen területeken és hogy ez
mennyire fog érinteni bennünket?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
A 2010 évi változásokat még nem volt idő teljes egészében áttanulmányozni, de azért már főbb
vonalakban már igen. Szarvaskőt érintő elvonások jóval kisebbek lesznek, hiszen nincs olyan
intézménye a településnek, amely kevesebbet kapna. A legjelentősebb csökkentések a
körjegyzőségi támogatatás, a közoktatási normatíva, az ingyenes étkeztetés normatívájának
csökkentése területén várhatók. Jelentős még, hogy a fejlesztéseket érintő támogatások
kikerülnek a 2010 évi költségvetésből, mint például a belterületi utak felújítása, ezekre Uniós
forrásból fognak támogatást biztosítani. Az önerőalap, viszont marad a költségvetésben.
A legfontosabb megítélésem szerint, hogy a működőképességét minden önkormányzat
biztosítani tudja. Jelentős bevételkiesést fog jelenteni a jövő évben, hogy az idegenforgalmi adó
egy forintjára csak egy forintot fogunk kapni a központi költségvetésből az eddigi két forint
helyett. Az iparűzési adó APEH általi beszedése is jelentős változás január 01.-től, melyet
évente kétszer, március 15. és szeptember 15-én fognak átutalni, sok önkormányzatnak ezzel
nagyon komoly likviditási hátrányt okozva. Szerencsére Szarvaskőnek jelentős pénzügyi
eszköztartalékai vannak, amelyek biztosítsák az önkormányzat likviditását.
Barta Győző
A jelentős megtakarításunkat fejlesztésekre szeretnénk fordítani nem pedig, a költségvetésünk
foltozgatására.
Dr. Zsirai Sándor
Az önerőalap számunkra is hozzáférhető?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Nem az csak a hátrányos és kiemelten hátrányos helyzetű települések számára igényelhető.
A kormányrendelet még nem született meg, az iparűzési adó december 20-ai feltöltése még
hozzánk érkezik, de nagy valószínűséggel a következő bevételünk ebből az adónemből csak
március 15-én lesz.
Barta Győző
Köszönjük a tájékoztatást, sajnos a jövőre nézve számunkra kedvezőtlen változásokra
számíthatunk. Érdekeltek voltunk az idegenforgalmi adó beszedésében, számunkra nagyon
fontos bevételt jelentett. Ezekkel a megvonásokkal közel 10-15%-os bevételkieséssel
számolhatunk a következő évben.
Ha a beszámolóval kapcsolatban nincs több kérdés, mondanám a határozati javaslatot.
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Határozati javaslat:
1. Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadja a Község
gazdálkodásának 2009. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót.

önkormányzati

2. A képviselőtestület az I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félévre
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket hozza meg:
 A működési bevételek közül a támogatásértékű működési bevételek tervezett
összegének realizálását szükséges biztosítani.
 A felhalmozási bevételek 600 eFt összegű előirányzatának teljesítését
telekértékesítésből és vadászati jog értékesítésből kell megvalósítani. Az esetlegesen
elmaradó felhalmozási bevételek kiváltása a működési bevételi többletekből
finanszírozandó.
 A működési és felhalmozási kiadásoknál a költségvetésben tervezett előirányzaton
belüli gazdálkodást kell folytatni úgy, hogy a 2009. július 1-től történt ÁFA kulcs
változásból adódó kiadási többletek ne okozzanak előirányzat túllépést.
 Fontos feladat a pályázatok megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévők
végrehajtása és határidőben történő szakmai és pénzügyi elszámolása.
 Kiemelten kell kezelni a 2010. évi költségvetés előkészítését a várható támogatás
csökkenések és egyéb jogszabályi változások figyelembevételével.
Felelős: Barta Győző polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

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:

48/2009.(IX. 15.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadja a Község önkormányzati gazdálkodásának
2009. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót.
A képviselőtestület az I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félévre
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket hozza meg:
 A működési bevételek közül a támogatásértékű működési bevételek tervezett
összegének realizálását szükséges biztosítani.
 A felhalmozási bevételek 600 eFt összegű előirányzatának teljesítését
telekértékesítésből és vadászati jog értékesítésből kell megvalósítani. Az
esetlegesen elmaradó felhalmozási bevételek kiváltása a működési bevételi
többletekből finanszírozandó.
 A működési és felhalmozási kiadásoknál a költségvetésben tervezett
előirányzaton belüli gazdálkodást kell folytatni úgy, hogy a 2009. július 1-től
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történt ÁFA kulcs változásból adódó kiadási többletek ne okozzanak előirányzat
túllépést.
 Fontos feladat a pályázatok megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévők
végrehajtása és határidőben történő szakmai és pénzügyi elszámolása.
 Kiemelten kell kezelni a 2010. évi költségvetés előkészítését a várható támogatás
csökkenések és egyéb jogszabályi változások figyelembevételével.
Felelős: Barta Győző polgármester
Dr. Estefán Géza címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

(Az elfogadott 2009. I. féléves Beszámoló 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz
mellékletként kerülnek csatolásra!)

Barta Győző
Ismertetem 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!
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 Képviselő-testületnek
módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon
belül tájékoztatja.
A módosítás a 2009. évi költségvetés főösszegét 12.508 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− Az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványa 11.916 eFt, amellyel az előirányzatok
módosításra kerültek.
− Normatív lakásfenntartási támogatásra 34 eFt, munkanélküliek rendszeres szociális segélyére
69 eFt, ápolási díjra 21 eFt, rendelkezésre állási támogatásra pedig 185 eFt pótelőirányzatban
részesült az önkormányzat 2009. II. negyedévében.
− Az Európai Parlament tagjainak választására 160 eFt-ot, a 2008. évi jövedelemkülönbség
mérséklésének felosztására 112 eFt-ot vett át az önkormányzat.
− A 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatására 11 eFt összegű központi költségvetési
támogatást kapott az önkormányzat.
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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.
Határozati 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
költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 17.) számú
önkormányzati rendeletet módosító rendeletét 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Szarvaskő Községi Önkormányzat 11/2009. (IX.15.) sz.
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről
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:
„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 49.694 eFt-ra módosítja:
2009. március 31-i módosított előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Átvett pénzeszköz
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

37.186 eFt
11.916 eFt
309 eFt
272 eFt
11 eFt
49.694 eFt
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ezen belül:

eFt-ban
2009. évi
PénzPótÁtvett
Kormányzati Módosításr
módosított maradván előirányzat pénzeszkö
hatáskör
a javasolt
előirányzat
y
z
előirányzat
a működési célú bevételt
36.586
11.916
309
272
11
49.094
a
működési
célú
32.886
11.916
309
272
11
45.394
kiadásokat
ebből:
- a személyi jellegű
4.300
635
90
11
5.036
kiadásokat
- a munkaadókat terhelő
1.470
140
29
1.639
járulékokat,
a
dologi
jellegű
19.250
68
41
19.359
kiadásokat
a
speciális
célú
6.431
23
309
6.763
támogatásokat
a
tartalékokat
1.435
11.050
112
12.597
(működési)
a felhalmozási célú bevételt
600
600
a felhalmozási célú kiadást
4.300
4.300
ebből:
a
felújítások,
4.300
4.300
beruházások összegét
módosítja.
2. §.
Megnevezés

-

-

(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:

a)
b)
c)
d)

eFt-ban
Megnevezés
2009. évi
PénzPótÁtvett
Kormányzati Módosításr
módosított maradvány előirányzat pénzeszköz
hatáskör
a javasolt
előirányzat
előirányzat
Saját bevételek
10.132
10.132
Átengedett központi
13.755
13.755
adók
Központi
8.709
309
11
9.029
költségvetési
támogatás
Támogatásértékű
4.590
272
4.862
működési bevétel
(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:
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„(4) A Képviselő-testület az 1.§--ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint
az alábbi összegekre módosítja:
eFt-ban
Megnevezés
2009. évi
PénzPót elő- Átvett
PolgárKormányza Módosítás
módosított maradvány irányzat pénz- mesteri és ti hatáskör ra javasolt
előirányzat
eszköz Jegyzői
előirányzat
hatáskör
a) Településüzemeltetés
9.750
50
9.800
b) Idegenforgalmi,
2.500
148
2.648
kulturális
rendezvények
c) Önkormányzati
12.500
736
160
-148
11
13.259
igazgatással
összefüggő
tevékenység
d) Önkormányzati
150
150
vagyonbiztosítás
e) Segélyek
1.316
28
309
1.653
f) Könyvtári könyvek
50
50
vásárlása
g) Felújítások
700
700
h) Beruházások
3.600
3.600
i) Átadott
5.185
5.185
pénzeszközök
és
támogatásértékű
kiadások
j) Tartalékok
1.435
11.050
112
12.597
k Önkormányzatok
52
52
) előző évről származó
befizetései
3.§.
Ez a rendelet 2009. június 30. napján lép hatályba.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot.
3. Pályázatok.
1. „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése”
Mint már tudjuk 59,5 millió forintot nyert az önkormányzat, út-, járdaépítésre és a temető
rekonstrukciójára. A támogatás összegének jelentős csökkentése mínusz 16 millió forint
többletkiadást jelent az önkormányzat számára. Lezajlott a közbeszerzési eljárás, melynek
eredményként rá kellett ébrednünk, hogy a kapott támogatásból, a mi vállalt önrészünkkel nem
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lehet megvalósítani a beruházat. Méltányossági kérelmet nyújtottunk be az irányítóhatósághoz a
támogatás növelésére, vagy a műszaki tartalom csökkentése iránt. A kérelmünket elutasították.
Az Áfa emelés miatt a támogatás mértéke közel 62 millió forintra emelkedett, melyhez az
eredetileg vállalt önrészünk 6,5 millió forint. Ez az összesen 68,5 millió forint, ami nem elég a
közel 86 milliós beruházáshoz, amibe nincs beleszámolva a tervekre, engedélyekre már eddig
elköltött pénz. Tehát a kérdés az, hogy az elvileg 90%-os támogatottságú beruházást
megvalósítsuk e úgy, hogy az eredetileg vállalt 10%-os önrész helyett valójában közel 30%-át
kell állnunk projekt teljes költségének.
Dr. Zsirai Sándor
Régóta kitűzött cél valósulhat meg a pályázattal, a jelentős csökkentések ellenére is. Javaslatom
szerint ne adjuk vissza, ismerve a jövő évi megszorításokat, sokára lenne újra lehetőségünk erre
a célra ennél magasabb összegű támogatást szerezni.
Lőrincz József
Szerintem nem szívesen hagynánk ennyi pénzt veszni egyiken sem. Javasolnám, ha kell, írjunk
ki új közbeszerzési eljárást, még ha ez azt is jelenti, hogy a beruházás áthúzódik a következő
évre. Semmi esetre se hagyjuk veszi a támogatást, még ha nagyobb összeggel is kell
kiegészítenünk, mint amire kezdetben számítottunk.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
„Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat szerinti beruházást a támogatás
összegének csökkentése ellenére is megvalósítja, ebben megbízza Barta Győző polgármester és
Dr. Estefán Géza jegyzőt a támogatási szerződés aláírására.
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:

49/2009.(IX. 15.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a „Szarvaskő komplex infrastrukturális fejlesztése” című pályázat szerinti beruházást a
támogatás összegének csökkentése ellenére is megvalósítja, ebben megbízza Barta Győző
polgármester és Dr. Estefán Géza jegyzőt a támogatási szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
A támogatási szerződés aláírása a kért határidő hosszabbításba belefér. Kérni fogjuk a
pályázatíró céget, hogy igazodjanak az új határidőkhöz, ami szeptember 28. Ha szükséges
rendkívüli testületi ülésen új eljárás lefolytatásáról fogunk dönteni.
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Dr. Zsirai Sándor
Az időjárás miatt nem lenne célszerű a beruházást novemberben megkezdeni, valószínűleg jobb
lenne a projekt befejezésére a jövő év májusát megjelölni a pénzügy elszámolásra, pedig a jövő
év júniusát.
2. „Tanösvények építésére, felújítására és fenntartására”
Lőrincz József
A tanösvényre nyert támogatás kétharmadát 500 ezer forintot már megkaptuk, a maradék 250
ezer forintot a pénzügyi beszámoló elfogadása után fogják átutalni. A tanösvény felújítása
elkészült, de szükséges lenne a várlépcsőt is felújítani. A támogatás összege 750 ezer forint, a
pályázatban a teljes beruházás költsége 1.490 ezer, egy kicsivel lett több a kivitelezés során
1510 ezer forint. Az elkészült tanösvényt egy rövid kis ünnepséggel szeretnénk átadni.
Rendezünk 2009. október 04-én az egri tájfutók közreműködésével egy várfelfutó versenyt,
melyen természetesen a lelkes amatőröket is várjuk.
Barta Győző
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítséget az Egererdő Erdészeti Zrt. munkatársainak a
Bükki Nemzeti Park munkatársainak, a Kaptárkő Egyesületnek, valamint minden segítőnek, aki
hozzájárult a felújítás elkészüléséhez.
4. Csipkebogyó Fesztivál
Barta Győző
2009. október 24-én szeretnénk megrendezni az idei, már hagyománnyá váló Csipkebogyó
Fesztivált. A rendezvények súlypontja áthelyeződött az őszi időszakra. Tartottunk egy
megbeszélést és a lakosság vállalta az aktív segítséget a lebonyolítás során. A programok
összeállítása folyamatban van. Valószínűleg a tavalyihoz hasonlóan idén is lesz túra,
csipkeszedés a szarvaskői határban. Reméljük, elfogadja a felkérésünket Vojth doktor és Szabó
Gyuri bácsi. „Csipkebogyó és erdők mezők növényei, mint természetes gyógyszerek, a népi
gyógyászat és a hagyományos orvoslás kapcsolata” előadásra. Szeretnénk felkérni Tarnai Kiss
Lászlót, és néhány hagyományőrző tánccsoportot. Legfontosabb most, hogy a felkérések
kimenjenek, és program minél hamarabb összeálljon. A részletek megvitatását
munkamegbeszélésen folytatjuk.
5. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. év
Barta Győző
A kormányprogram által prioritásként meghatározott felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is
elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételét. E cél érdekében lehetősége van az
önkormányzatoknak a településükön élő felsőoktatásban résztvevők, vagy jövő tanévben
felsőoktatásban továbbtanulók támogatására. Az anyagot átolvasva a lényege a pályázatnak,
hogy az önkormányzat által nyújtott támogatást a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel
kiegészítheti ez a kettő együttesen az önkormányzati ösztöndíjrész. Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium ezzel megegyező összegben, de 2009-ben maximum 5.000 Ft-tal szintén kiegészíti
a támogatás összegét. Tehát, ha az önkormányzati díjrész 5.000 Ft, amit a minisztérium megtold
szintén 5.000 Ft-tal, akkor egy diák 10.000 Ft/hó támogatást kap a következő félévtől kezdően
10 hónapon keresztül.
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Azt kellene nekünk most eldöntenünk, hogy csatlakozunk e mi ehhez az ösztöndíjpályázathoz,
és hogy mennyi pénzt tudunk erre biztosítani.
Ha csatlakozni kívánunk a szándéknyilatkozatunkat szeptember 30.-ig kell elküldenünk. A
településen a pályázatot a diákok számára október 01.-ig kell kiírnunk, melyre a benyújtási
határidő október 30.
Véleményem szerint, olyan összeget határozzunk meg, amiből legalább két-három diákot
támogatni tudunk. Mivel a kiírás szerint a megyei önkormányzat csak kiegészítheti a mi általunk
elfogadott összeget. Az eddigi években ez megyei szinten csak egy-két hátrányos helyzetű
diákot érintett. Javaslatom szerint, hogy a maximális minisztériumi támogatást megkapja egy
diák, nekünk 5.000 Ft-ot kellene adnunk.
Dr. Zsirai Sándor
Egy diák esetében a 10 hónapra ez 50 ezer forintot jelent, amely nem egy költségvetési évet
érint, mivel ez a kiadás 2009-es tanév második és 2010-es tanév első félévét jelenti.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához és az önkormányzati ösztöndíjrészre 150.000 Ft, azaz százötvenezer forintot kíván
fordítani.
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:

50/2009.(IX. 15.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához és Szarvaskő község önkormányzati ösztöndíjrészre 150.000 Ft, azaz
százötvenezer forintot kíván fordítani.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
2. Vallus István kérelme a 463 hrsz. ingatlan megvásárlására.
Barta Győző
Már többször is kifejeztük azon szándékunkat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlanokat, földterületeket egyelőre nem áll szándékunkban étékesíteni. Leendő jövőbeni
közműberuházásaink önrészeként szeretnénk hasznosítani. A kérelmet benyújtó jelenleg is bérli
az önkormányzattól ezt a területet, amivel értékesítés esetén elővásárlási jogot nyert a terület
megvételére. Meg fogjuk keresni a bérlőket, ha értékesítésre kerülnek az ingatlanok.
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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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