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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt, képviselő urakat. Külön tisztelettel köszönti Habis
László polgármester urat, Dr. Estefán Géza jegyző urat, Dr. Vincze István aljegyző urat,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető asszonyt és Dr. Barta Viktor irodavezető urat.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól.
2. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI. 20.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.
3. 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 4 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS

1. Előterjesztés a Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól.
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ELŐTERJESZTÉS
a 2010. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól

Szarvaskő Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét az
államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1)
bekezdésének megfelelően a polgármesternek 2010. február 15-ig, illetve a költségvetési
törvény kihirdetését követő 45 napon belül kell benyújtania a képviselőtestületnek.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotására a 2010. évi
költségvetési törvény elfogadását követően kerül sor.
A gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében az Áht. 76. § (1) bekezdése szerint az
átmeneti gazdálkodásról az önkormányzat rendeletet alkothat. Az előterjesztéshez kapcsolódó
rendelet-tervezet ezt az átmeneti helyzetet hivatott szabályozni.
A rendeletben a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti időszakban –
2010. január 1-től a 2010. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig – az
önkormányzat költségvetési gazdálkodásának folyamatosságát biztosítsa.
E tevékenysége során köteles figyelembe venni a jogszabályokban és az önkormányzat hatályos
rendeleteiben, határozataiban foglaltakat, időarányosan teljesítve a 2009. évi költségvetési
rendeletben meghatározott előirányzatoknak megfelelő keretet.
Az Áht. 76. § (2) bekezdése szerint az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt beszedett
bevételeket és a teljesített kiadásokat a 2010. évi költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait a
rendelet-tervezet szerint fogadja el.
Szarvaskő, 2009. december 31.
Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Kérdezem Juhászné Erzsikét, kívánja e kiegészíteni az előterjesztést? A képviselőtestület kíván
e hozzászólni?
Szóbeli kiegészítés, kérdés nincs. Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
S Z A V A Z Á S

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 egyhangú igen
szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) a rendelet-tervezetet elfogadta és megalkotta az
alábbi rendeletet:
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Szarvaskő Önkormányzata 1./2010. (I. 06.) számú
rendelete
a 2010. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól
Szarvaskő Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 76. § (1) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat gazdálkodására.
2. §
(1) Az Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2010. január 1jétől a 2010. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig az önkormányzat 2010. évi
gazdálkodásának folyamatosságát a Szarvaskő Község Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló rendelet – a képviselőtestület 2008. évre vonatkozó döntéseinek
megfelelően – módosított előirányzatainak 80%-os szintjén, időarányosan biztosítsa.
Kivételt képeznek a 2009. évi áthúzódó kötelezettségvállalások, továbbá a szerződéses
kötelezettségek alapján fizetendő összegek (tiszteletdíjak, közüzemi számlák, tagdíja, stb.),
melyeknél a fizetési kötelezettség időpontjában kell teljesíteni.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmeneti gazdálkodás
időszakában a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvénynek, az egyéb
jogszabályoknak és az önkormányzat rendeleteinek megfelelően a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
(3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a 2010. évi költségvetés részét
képezi, a beszedett bevételek és teljesített kiadások beépítésre kerülnek a 2010. évi
költségvetésbe.
3. §
A rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit Szarvaskő Község Önkormányzata
2010. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

Dr. Estefán Géza
jegyző

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
A következő napirendi ponttal kapcsolatban átadom a szót dr. Barta Viktor Irodavezető úrnak
2. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI. 20.) számú önkormányzati rendeletének módosítása.
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Dr. Barta Viktor
A Magyar Államkincstár a szakágazati tevékenységek besorolásának változása miatt kérte az
önkormányzattól az SZMSZ 3. számú Függelékének rendeletben történő elfogadását.

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet
3. számú függeléke
Szakágazati tevékenységek besorolása

2009. december 31-ig
TEÁOR
8411 Általános közigazgatás
Szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

2010. január 1-től
TEÁOR
8411 Általános közigazgatás
Szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Száma Megnevezése
Száma
O14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 813000
841352
Helyi közutak, hidak, alagutak
452025
421100
létesítése és felújítása
Közutak, hidak, alagutak
631211
522110
üzemeltetése, fenntartása

Megnevezése
Zöldterület kezelés
Mezőgazdasági támogatások

633215 Utazás- szervezés, idegenvezetés

842155

Saját, vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

682001

701015

682002
683200
681000
Területi, körzeti igazgatási szervek
tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú
751153 kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési képviselői
751175 választással kapcsolódó feladat
végrehajtása.
Önkormányzati
751186 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenység.
751142

841124
841126

841114

841115

841117
841118

Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Önkormányzatok máshová nem sorolt.
nemzetközi kapcsolatai
Lakóingatlan bérbeadása
,üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Ingatlankezelés
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége
Országgyűlési képviselői
választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek.
Önkormányzati
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő
választáshoz kapcsolódó
tevékenységek .
Országos és helyi népszavazáshoz
kapcsolódó tevékenységek
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751845
751856
751867
751878
751889
751966

853311

Város és községgazdálkodási
szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség
védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Gazdaság- és területfejlesztési
feladatok
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolásai
Rendszeres szociális pénzbeli
ellátások

841403

Város és községgazdálkodási,
máshová nem sorolt szolgáltatások

360000

Víztermelés, kezelés, ellátás

960302
841402

Köztemető - fenntartás és működtetés
Közvilágítás
Területpolitikai támogatások és
tevékenységek

841354
841901

Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

882111

Rendszeres szociális segély

882118

882115
882116
882121
882122
882123

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882113
882114

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

853355

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi
ellátások

882129
882125
882202
890441
901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység.
Máshová nem sorolt kulturális
926018
tevékenység
902113

370000
381103
900400
841902
890301
890302
841354

2009. december 31-ig

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása
Közgyógyellátás
Közcélú foglalkoztatás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése
Települési hulladék vegyes
(ömlesztett) begyűjtése
Kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése
Központi költségvetési befizetések
Civil szervezetek működési
támogatása
Civil szervezetek programok és egyéb
támogatások
Területpolitikai támogatások és
tevékenységek

Kisegítő tevékenysége
2010. január 1-től
Alaptevékenységtől eltérő, az
alaptevékenység ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását
célzó, támogatáson kívüli forrásból,
államháztartáson belüli szervezetek
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és magánszemélyek részére nem
kötelező és nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenység
751153
751966

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolásai

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése (helységek
bérbeadása)

Dr. E s t e f á n Géza sk.
Jegyző

B a r t a Győző sk.
Polgármester

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület az önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának 3. számú Függelékét 4 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
Szarvaskő Községi Önkormányzat 2/2010. (I. 06.) sz. rendelete
az Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2002. (XI. 20.) sz. önkormányzati rendeletének
módosítására

1.§

A Rendelet az alábbi 3. számú függelékkel egészül ki:
Szakágazati tevékenységek besorolása

2009. december 31-ig
TEÁOR
8411 Általános közigazgatás
Szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Száma Megnevezése
Száma
O14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
813000
841352
Helyi közutak, hidak, alagutak
452025
421100
létesítése és felújítása
Közutak, hidak, alagutak
631211
522110
üzemeltetése, fenntartása

2010. január 1-től
TEÁOR
8411 Általános közigazgatás
Szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Megnevezése
Zöldterület kezelés
Mezőgazdasági támogatások
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
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633215 Utazás- szervezés, idegenvezetés

842155

Saját, vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

682001

701015

682002
683200
681000
Területi, körzeti igazgatási szervek
tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú
751153 kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési képviselői
751175 választással kapcsolódó feladat
végrehajtása.
Önkormányzati
751186 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenység.
751142

751845
751856
751867
751878
751889
751966

853311

Város és községgazdálkodási
szolgáltatás
Települési vízellátás és vízminőség
védelem
Köztemető fenntartási feladatok
Közvilágítási feladatok
Gazdaság- és területfejlesztési
feladatok
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolásai
Rendszeres szociális pénzbeli
ellátások

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

853355

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi
ellátások

841124
841126

Önkormányzatok máshová nem sorolt.
nemzetközi kapcsolatai
Lakóingatlan bérbeadása
,üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
Ingatlankezelés
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Területi általános végrehajtó igazgatási
tevékenység
Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulások igazgatási tevékenysége

Országgyűlési képviselői
841114 választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek.
Önkormányzati
841115 képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselő
841117 választáshoz kapcsolódó
tevékenységek .
Országos és helyi népszavazáshoz
841118
kapcsolódó tevékenységek
Város és községgazdálkodási,
841403
máshová nem sorolt szolgáltatások
360000

Víztermelés, kezelés, ellátás

960302 Köztemető - fenntartás és működtetés
841402 Közvilágítás
Területpolitikai támogatások és
841354
tevékenységek
841901

Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

882111 Rendszeres szociális segély
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Lakásfenntartási támogatás normatív
882113
alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási
882114
támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások
Mozgáskorlátozottak közlekedési
882125
támogatása
882129
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901116 Szennyvízelvezetés- és kezelés
Települési hulladékok kezelése,
köztisztasági tevékenység.
Máshová nem sorolt kulturális
926018
tevékenység
902113

882202 Közgyógyellátás
890441 Közcélú foglalkoztatás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
370000
elhelyezése
Települési hulladék vegyes
381103
(ömlesztett) begyűjtése
Kulturális műsorok, rendezvények,
900400
kiállítások szervezése
841902 Központi költségvetési befizetések
Civil szervezetek működési
890301
támogatása
Civil szervezetek programok és egyéb
890302
támogatások
Területpolitikai támogatások és
841354
tevékenységek

Kisegítő tevékenysége
2010. január 1-től
Alaptevékenységtől
eltérő,
az
alaptevékenység
ellátására
létrehozott kapacitás kihasználását
célzó, támogatáson kívüli forrásból,
államháztartáson belüli szervezetek
és magánszemélyek részére nem
kötelező és nem haszonszerzés
céljából végzett tevékenység

2009. december 31-ig

751153
751966

Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzatok és többcélú
kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolásai

Nem
lakóingatlan
682002 üzemeltetése
bérbeadása)

bérbeadása,
(helységek

2.§
Jelen rendelet-módosítás kihirdetése napján lép hatályba

B a r t a Győző sk.
Polgármester

Dr. E s t e f á n Géza sk.
Jegyző

Záradék:
A Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú Függelékét Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. január 5-i ülésén a 2/2010. (I.05) számú KT rendeletével hagyta
jóvá.
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(Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra.)

Szabályzata

egységes

szerkezetben

a

3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző
Az 2010. évi munkatervet a választások miatt csak 2010. szeptember 28-ig határozzuk meg.
Javaslatom szerint a munkarend a következő legyen:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkarendje.
(JAVASLAT)

2010. január 5.
2010. február 16.
2010. március 9.
2010. április 27.
2010. május 11.
2010. május 28.
2010. június 15.
2010. július 13.
2010. szeptember 14.
2010. szeptember 28.

Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Közmeghallgatás,
Falugyűlés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés

2010. évi Költségvetés
Civil szervezetek beszámolója
2010. I. negyedéves beszámolók

Falunapi rendezvény előkészítése
2010. I. féléves beszámolók
Csipkebogyó Fesztivál előkészítése
Záró testületi ülés

Barta Győző
Van e javaslat az időpontokhoz. Természetesen ez csak egy terv a 2010. évre nézve, ha
bármilyen esemény közbejön, lehet módosítani a tervezett időpontokon.
Mizsei Attila
A közmeghallgatást az út megépítése előtt javaslom.
Barta Győző
Az érintettek bevonásával a munkák megkezdése előtt fogunk lakossági fórumot szervezni, ahol
mindenki elmondhatja a véleményét. Nem szerencsés a közmeghallgatást tartani a beruházás
kapcsán.
Pócsi Gyuláné
Szerintem a temető mindenkit érint a faluban.
Barta Győző
Elfogadom a javaslatot, tehát legyen a közmeghallgatás 2010. március 12-én, és a falugyűlés
maradjon 2010. május 28-án. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS
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Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal, elfogadta a határozati
javaslatot.
A Képviselő Testület 4 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
1/2010.(I. 05.)sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az alábbi
2010. évi munkatervet:
2010. január 5.
2010. február 16.
2010. március 9.
2010. március 12.
2010. április 27.
2010. május 11.
2010. május 28.
2010. június 15.
2010. július 13.
2010. szeptember 14.
2010. szeptember 28.

Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Közmeghallgatás,
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Falugyűlés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés
Képviselő testületi ülés

2010. évi Költségvetés
Civil szervezetek beszámolója
2010. I. negyedéves beszámolók

Falunapi rendezvény előkészítése
2010. I. féléves beszámolók
Csipkebogyó Fesztivál előkészítése
Záró testületi ülés
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A múlt év utolsó testületi ülésén már szó esett a 2010. évi rendezvénytervről, most
Alpolgármester úr javaslatára szeretnénk kiegészíteni két rendezvénnyel.
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi rendezvényterve.
2010. március 15. (hétfő) Nemzeti Ünnep
2010. május 1. (szombat) Szarvaskői Majális
2010. június 27. (vasárnap) Szarvaskői Búcsú
2010. július 24. (szombat) Falunapok
2010. július 25. (vasárnap) Szent Anna Búcsú (Gilitka kápolna)
2010. augusztus 20. (péntek) Szent István napi rendezvény
2010. október 23. (szombat) Nemzeti Ünnep és Csipkebogyó Fesztivál
2010. november 28. (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás
2010. december 4. (szombat) Mikulás ünnepség
2010. december 18. (szombat) Idősek Karácsonya
Időközben megérkezett Lőrincz József és Benkó Dániel képviselő úr, ezzel a testületi ülésen
jelen lévő képviselők létszáma 6 főre emelkedett.
Dr. Zsirai Sándor
Javaslatom szerint egészítsük ki a rendezvénytervünket a 2010. május 15.(szombat) Öko-Park
Teljesítménytúrával melyet idén, immár 3. alkalommal rendezzük meg Szarvaskőben és
környékén. Ez egy országos hírű rendezvény, melyen amatőr és profi indulók 10,15,25,35,50 és
70 km-es gyalogos, 70 és 110 km-es kerékpáros távokon versenyeznek. Nagy sikere volt a 15
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km-es éjszakai túrának, mely 2010-ben sem maradhat ki a versenyből. Javaslatom szerint
kerüljön ez a program is a szarvaskői rendezvénytervbe.
Másik javaslatom, hogy egészítsük ki a rendezvények sorát a 2010. október 2. (szombat) II.
Várfelfutó versennyel. A tavalyi évben is jól sikerült rendezvényből akár hagyományt is
teremthetünk.
Barta Győző
Köszönjük a javaslatot. Kérem, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

SZAVAZÁS

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

2/2010.(I. 05.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az alábbi
2010. évi rendezvénytervet.
2010. március 15. (vasárnap) Nemzeti Ünnep
2010. május 1. (szombat) Szarvaskői Majális
2010. május 15.(szombat) Öko-Park Teljesítménytúra
2010. június 27. (vasárnap) Szarvaskői Búcsú
2010. július 24. (szombat) Falunapok
2010. július 25. (vasárnap) Szent Anna Búcsú (Gilitka kápolna)
2010. augusztus 20. (péntek) Szent István napi rendezvény
2010. október 2. (szombat) II. Várfelfutó verseny
2010. október 23. (szombat) Nemzeti Ünnep és Csipkebogyó Fesztivál
2010. november 28. (vasárnap) Adventi gyertyagyújtás
2010. december 4. (szombat) Mikulás ünnepség
2010. december 18. (szombat) Idősek Karácsonya
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Még egyszer szeretném köszönteni Habis László polgármester urat. Nagyon örülünk, hogy
elfogadta meghívásunkat a testületi ülésre. Szeretném a település nevében megajándékozni egy
Szarvaskőről szóló monográfiával. Reméljük a hosszú téli esték alatt, ha ideje engedi, elolvassa
a könyvet, és a múltunkon keresztül még jobban megérti törekvéseinket. Azt is reméljük annyit
sikerül tennünk a településünkért, hogy még egy könyvnyi anyag összegyűlik utódaink számára.
Engedje meg Polgármester úr, hogy egy kicsit visszatekintsek a múltba.
Idézetek a Tóth István: Szarvaskő Monográfiából…
A kilencvenes évek végén részleges önállóságot kapott Szarvaskő, a településrészi
önkormányzat révén, majd a 2000-ben tartott névszavazás után újra önálló település lett.
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A szétválás pozitívuma, hogy sikerült megőrizni a barátságot a két település között.
Közigazgatási formánk a körjegyzőség, reméljük minta a kistelepülések számára. Szarvaskő
jobban halad, mintha önálló intézménnyel rendelkező önkormányzatok. Köszönetet szeretnék
mondani a mostani városvezetésnek a segítségért, amit kapunk.
A Kistérségi Iroda átszervezése, mely szerint az iroda önállóan megszűnne létezni és Eger Város
Polgármesteri Hivatalon belüli munkacsoport, venné át a munkát, számunkra nem okoz
aggodalmat. Néhány kistérségi települése nem tartja szerencsésnek a közgyűlés döntéshozatala
alá tartozó munkacsoport létrejöttét. Próbáltam meggyőzni polgármester társaimat, hogy mi már
két ciklust végigdolgozva bátran kijelenthetjük, hogy a hivatali apparátusban nem tapasztaltunk
változást annak okán, hogy melyik politikai vezetés irányítja a várost.
Településünk ivóvízzel teljesen ellátott, tavasszal a Vízmű beruházása nyomán
tartalékkúttal lesz gazdagabb településünk. Nem lesz ettől több a rendelkezésre álló
vízmennyiség, de üzembiztosabb lesz a vízellátás. Végleges, megnyugtató megoldás az almári
vízbázissal történő összekapcsolás jelentene, ehhez keressük a pályázati lehetőséget.
Különleges szerkezetű településünk, a gazdálkodó falu és az üdülő rész. A külterületekkel
együtt 374 állandó lakosunk van. Idegenforgalmunk igen jelentős, a nyári hétvégéken akár az
állandó lakosok háromszorosa is itt tartózkodik.
Az áramellátás a belterületen teljesen megoldott, a külterületen egyre bővül. Településünk
telefonhálózattal és szélessávú internettel ellátott. A csatorna az újtelep egy részén megoldott,
tervezzük a teljes településen kiépíteni, melyhez szintén pályázati lehetőségekre várunk.
Jövő évi terveink között szerepel, a Kistérségi cselekvési tervben is benne van, a vár régészeti
feltárása, egy részének helyreállítása, a látogathatóság megteremtése. A vagyonkezelői jog
megszerzése folyamatban van, két szakminisztérium hozzájárulását is be kell szereznünk.
Melyből az egyiket már megkaptuk. A nyáron egy pályázat segítségével a várhoz vezető
tanösvényt felújítása megtörtént.
A szarvaskői határ hatévi pereskedés után visszakerült Szarvaskőhöz. 2013-ig még kapjuk az
MHV-tól a területalapú támogatást. Hatmillió forint körülüli össze felét, a területre fordítjuk, és
hárommillió forint még segíti a költségvetésünket. A szarvaskői határ csodálatos, későbbi
beruházási lehetőség, aranytartalékunk.
Az elmúlt évek rendezvényei jelentős mennyiségű vendéget jelentett a település számára.
Szükségünk van a rendezvényekre, hisz jelenleg a turizmus, az idegenforgalom a kitörési
lehetőségünk. Legjelentősebb a nyári nagyrendezvényünk és az októberi Csipkebogyó Fesztivál.
Az idei évi fesztiválra beadtunk egy LEADER pályázatot, reméljük támogatásra érdemesnek
találják. A mi rendezvényünkkel egy időben Kalotaszentkirályon is Csipke Fesztivált tartanak,
szeretnénk határokon átnyúló kapcsolatot ápolni velük.
Egerrel való kapcsolatunk sikerének nagyon örülünk, közös hivatalt vezetünk, közös kistérségi
társulásba tartozunk. Szeretném átadni a szót Eger város polgármesterének Habis Lászlónak.
Habis László
Köszönöm a meghívást, szintén fontosnak tartom a jó kapcsolat ápolását. Alpolgármesterként
1998-2000-ben küzdöttünk, hogy az állami vagyonból önkormányzati vagyon legyen és
dolgoztunk Szarvaskő zökkenőmentes kiválásáért, melyben az egri önkormányzat partner volt.
A körjegyzőség zökkenőmentesen végzi munkáját, bár a Magyar Államkincstártól lehívható
normatíva a körjegyzőségre közel 2 millió Ft-tal csökken.
A kistérségi munkaszervezet átalakításával kapcsolatban az egri önkormányzat nem akarja
befolyásolni a többi települést, nem egyenlő a kistérség lefejezésével. A döntések hátországa a
17 település képviselőtestülete. Elnökként sok gonddal küzdöm, eddig is a kollégáim segítették
a munkámat. A mostani gazdasági körülmények között ésszerű megoldásokra van szükség.
Politikai befolyásoltság természetesen van, de kompromisszumos megoldások születnek. Az élet
kikényszeríti a változásokat, keresnünk kell a kitörési pontokat, az egyes települések fejlődési
irányt az erőforrások koncentrálásával. Igazodnunk kell a megváltozott világhoz. Az
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idegenforgalomban van a térség lehetősége, természetesen a helyi lakosság érdekeinek
figyelembevételével. Fokoznunk kell a térség vonzerejét.
Húsz éve települési problémákkal foglalkozom amit, tavasszal az országgyűlési
képviselőválasztást követően, ha sikerül remélem politikai befolyással, előre tudok mozdítani.
Partner leszek a jövőben is a települések közötti jó kapcsolat ápolásában.
Barta Győző
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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