JEGYZŐKÖNYV

Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2009. október 13-án megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Mizsei Attila, Pócsi Gyuláné.
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Bótáné Nagy Zsuzsanna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti 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. Csipkebogyó Fesztivál
2. 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
1. Csipkebogyó Fesztivál
Barta Győző
A célegyenesben vagyunk a rendezvény szervezését illetőleg. A plakát holnap megy a
nyomdába, tehát ma még lehet változtatni rajta.

Programok
9:00-11:00 Szarvaskő kerül-Ő túrák. Túravezetővel, többféle nehézségi fokban.
Bogyójárat. Csipkebogyószedés a szarvaskői határban. Az érdeklődők traktor vagy
lovas kocsi igénybevételével juthatnak ki a határba a termés begyűjtésére.
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9:00-14:00 Csipkelekvárfőzés. A helyi hagyományok szerint elkészülő csipkelekvárfőzés
munkafázisainak bemutatása közben az érdeklődők bekapcsolódhatnak a
lekvárkészítésbe, elleshetik fortélyait, megkóstolhatják egyedi ízvilágát.
11:00
Dr. Vojth László „Csipkebogyó és erdők mezők növényei, mint természetes
gyógyszerek, a népi gyógyászat és a hagyományos orvoslás kapcsolata” előadás.
11:30
Jelentkezés a Csipke Rózsika és Csipke Józsika választás ügyességi versenyre.
12:00-től Erdők-mezők legjavából ételkülönlegességek kóstolása. Ételeink készítői: Árvai
László, Kaldeneker György, Kurunczi József, Péter Ferenc és a Szent Lőrinc Iskola
kis szakácsai.
12:45
Fesztivál Köszöntő. Barta Győző polgármester köszönti a vendégeket.
13:00
Jó ebéd után szól a nóta Tarnai Kiss Lászlóval. Magyar nóták, operettek és
könnyűzenei számok sok-sok humorral.
14:00
Népi gyógyászat. Mire jó a csipkebogyó? Szabó Gyuri bácsi természetgyógyász
Bükkszentkeresztről mesél nekünk a csipkebogyóról és erdők mezők gyógyító
kincseiről.
16:00
Csipke Rózsika és Csipke Józsika választás.

Egész napos programok
Gyermek játszósarok. Játékos kézműves foglalkozás. Népművészeti vásár. Hagyományőrző
csoportok fellépése. Csipkebogyó Kvíz. Tombola. Árverés.
Borkóstolás: Neves egri borászok fantasztikus borainak kóstolása.
Bolyki János, Juhász testvérek, St. Andrea pincészet
A jó hangulatot garantálják a fesztivál házigazdái:
Barta Zsolt, Takács Afrodité és Macsinka Martina.
Egész napos zenével, fűtött sátorral, forralt borral, csipketeával, csipkelekváros fánkkal, laskával,
palacsintával és nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Barta Győző
A rendezvény védnökének szeretném felkérni az Egri Kistérség Többcélú Társulást és Dr. Nagy
Imre országgyűlési képviselő urat, valamit a rendezvény fővédnökének Eger város
polgármesterét Habis László polgármester urat. Szeretném a testület beleegyezését kérni a
felkéréshez.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy 2009.
október 24-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál elnevezésű rendezvényre Barta
Győző polgármester felkérje a rendezvény védnökének az Egri Kistérség Többcélú Társulást és
Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő urat, valamit a rendezvény fővédnökének Eger város
polgármesterét Habis László polgármester urat.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
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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:

56/2009.(X. 13.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
2009. október 24-én megrendezésre kerülő Csipkebogyó Fesztivál elnevezésű rendezvényre
Barta Győző polgármester felkérje a rendezvény védnökének az Egri Kistérség Többcélú
Társulást és Dr. Nagy Imre országgyűlési képviselő urat, valamit a rendezvény
fővédnökének Eger város polgármesterét Habis László polgármester urat.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Nagyon sok önkéntes segítő részt vett már eddig is a munkálatokban, és a rendezvény napján is
szükségünk lesz legalább 100 emberre, aki felügyeli, segíti, hagy a hozzánk látogató vendégek
minél jobban érezzék magunkat. Az Állomáskert területe már fel lett osztva a különböző
funkciók szerint, megvan az árusok, kézművesek, a csipkefőzők, a színpad, a gyereksátor helye.
A gyerekek számára külön sátor lesz, ahol kézműves tevékenységgel, ügyességi játékokkal,
gyertyamártással foglalhatják el magukat. Emellett, úgy gondolom a felnőttek számára is, akad
érdekes látnivaló. A múlt testületi ülésen elhangzott, hogy a rendezvény lebonyolítását a
„Szarvaskőért” Alapítvánnyal közösen fogja az önkormányzat megoldani. A részletek
megbeszélését a testületi ülést követően egy munkamegbeszélés keretében folytatjuk. Reméljük
az időjárás engedi és sokan ellátogatnak hozzánk.

2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok

Barta Győző
A Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület megkereste az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy
szeretnék a Mikulás ünnepséget és a Nyugdíjas karácsonyt az idén is megrendezni. Már
hagyománnyá vált nálunk, hogy minden decemberbe így kedveskedünk a gyerekeknek és a
településen élő időseknek. A rendezvény lebonyolításához természetesen az önkormányzat
támogatását kérik, hiszen körülbelül 50-60 gyerekre és 120-130 nyugdíjast kell vendégül látniuk
ez alakalomból. További támogatást kérnek viseletbővítésre és tánctanulásra. Az idei évben még
nem kértek támogatást az önkormányzattól. A saját rendezvényeinken és a környékbeli
települések rendezvényein is rendszeresen szerepelnek. Javaslatom szerint támogassuk az
Egyesület munkáját.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület számára a Mikulás ünnepség és a Nyugdíjas
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karácsony lebonyolítására 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint és tánctanulásra és
viseletbővítésre további 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint működési célú támogatást nyújt.
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:

57/2009.(X. 13.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy
a Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület számára a Mikulás ünnepség és a Nyugdíjas
karácsony lebonyolítására 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint és tánctanulásra és
viseletbővítésre további 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint működési célú támogatást
nyújt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

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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