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Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. március 09-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor, Mizsei Attila,
Pócsi Gyuláné
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Eger M. J. V. Jogi és Szervezési Iroda Vezetője
Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő asszonyt és urakat. Külön tisztelettel köszönti Kovács Attila
urat, az Egri Kistérség Többcélú Társulás vezetőjét.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 képviselő közül jelen van 6, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Az Egri Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi tevékenysége
2. A folyékony kommunális hulladék elszállításának és ártalommentes elhelyezésének
szolgáltatási díjváltozása
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 6 egyhangú igen szavazattal
elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
Átadnám a szót Kovács Attilának az Egri Kistérség Többcélú Társulás elnökének, kérjük, tartsa
meg beszámolóját a 2009-es évről.

Kovács Attila
Üdvözlöm a képviselő-testületet, és elöljáróban elmondanám, hogy egy előzetes jelentés készült
a 2009-es évi tevékenységünkről azért, hogy a polgármesterek időben megkapják.
Április hónapban teljes pénzügyi és egyéb számadással jelentkezik a Társulás előtt a
munkaszervezet.
A most elkészült anyagból néhány gondolatot szeretnék elmondani.
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A Társulás teljesítette a tőle elvárt feladatokat, az iroda megfelelő körülmények között
dolgozott. A Kistérségi Iroda továbbá 2009-ben is szolgálta a Kistérségi Fejlesztési Tanács
döntés előkészítő feladatainak kistérségi szintű ellátását is valamint ellátta az Eger Körzete
Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (EKT) feladatainak menedzselését is.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2009. évben 11 alkalommal ülésezett.
A Társulás kisebb egységei, a Bizottságok munkájáról is szeretnék szólni.
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2009. év folyamán 9 alkalommal ülésezett a Társulási Tanács
üléseit megelőzően, de a Bizottsági ülésektől függetlenül a bizottsági tagok és a munkaszervezet
között a kapcsolattartás folyamatos volt. Tárgyalta többek között a Társulás részére a
tagönkormányzatok által fizetendő tagdíjakat, a költségvetési előirányzatok módosítását, a
Családi Napközi Szolgáltatási díját, a Társulás vagyonával kapcsolatos kérdésköröket,
ellenőrizte a Konszenzus Alapítvánnyal kötött megállapodás megszűnését követő elszámolási
folyamatot.
Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009 év folyamán 8 alkalommal ülésezett. Többek között
koordinálta a Konszenzus Alapítvánnyal kötött megállapodás megszűnését követő elszámolási
folyamatot, vizsgálta a kistérségi fogorvosi ügyelet kiépítésének lehetőségét.
Az Oktatási Bizottság 2009 év folyamán 4 alkalommal ülésezett.
Tárgyalta a 2008. évi közoktatási normatíva elszámolását, a kistérségi intézményfenntartó
mikrotársulások alapdokumentumainak aktualizálását, a Társulás 2009 évi kistérségi szintű,
Pedagógiai Szakszolgálati tevékenységét, a Kistérségi közoktatási intézményfenntartó
mikrotársulások működésének tapasztalatait, a Kistérségi Közművelődési feladatellátásról
(Kistérségi Mozgókönyvtár hálózat) szóló beszámolóit.
Innovációs Bizottság és a Közös Beszerzési Mikrotársulás 2009. évben, az Innovációs
Bizottság és a Közös Beszerzési Mikrotársulás üléseit közösen tartotta meg, az év folyamán 5
alkalommal ülésezett. Az üléseken az alábbi főbb napirendeket tárgyalta: foglalkozott, a közös
irodaszer beszerzés megújításának lehetőségével, elfogadta a Közös Beszerzési Mikrotársulás
módosított Társulási Megállapodását, mérlegelte az ÉMOP-2009-5.1.3 - Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése című pályázaton történő kistérségi részvétel lehetőségét. Tárgyalta a
telekommunikációs infrastruktúra fejlesztésének lehetőségeit költséghatékonyság céljából,
véleményezte a kistérségi telekommunikációs felmérés eredményeit.
A 2009. év legnagyobb társulási eseménye, hogy a 2008. év CV.Trv. hatására a Társulás
2009. július 1-től létrehozta az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézményét, mely a Trv.-nek
megfelelően önállóan működő költségvetési szerv, költségvetési feladatait a Társulás
munkaszervezete látja el.
A Társulás gazdálkodását 2009-ban szigorú és takarékos gazdálkodás jellemezte. Ennek
köszönhetően a 11 vállalt feladatot a Társulás el tudta látni, külön tagönkormányzati
hozzájárulás befizetése nem vált szükségessé. A Társulás 2009. évi költségvetésének bevételi és
kiadási főösszege meghaladja a 300 MM Ft-ot és hitelállománnyal is rendelkezik, ezért 2008.
július 01-től könyvvizsgálót alkalmaz.
A Kistérség honlapja 2009-ben fejlesztésre került, így a különböző előterjesztések, beszámolók
onnan letölthetőek.
2009. év szeptemberétől Közkincs pályázati forrás terhére 1 fő Közművelődési és múzeumi
referens látja el, a kistérségi közművelődési koordinációs feladatokat.
A közművelődési referens munkatársunk fő feladata a kistérség közművelődési rendezvényeinek
szervezésében való közreműködés. Ennek értelmében megtörtént a kapcsolatfelvétel az egri
kistérségben dolgozó közművelődési szakemberekkel, a kultúrában érdekelt civil
szervezetekkel, önkormányzatokkal.
Az önkormányzatok részéről megfogalmazódó bármely programszervezéssel, szakmai
tanácsadással, rendezvényszervezési előkészületekkel, illetve azok lebonyolításával kapcsolatos
igény esetén a referens mindenkinek a megfelelő segítséget nyújtja.
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Így az eddigiek folyamán bekapcsolódott az Egerszalóki Falunap programjaiba (Kistérségi
parasztolimpia), a Szarvaskői Csipkefesztiválon, illetve az Egerszóláti Olaszrizling Fesztiválon
kézműves foglalkozásokat tartott valamint kistérségi marketing tevékenységet is végezett.
Az Egészségügyi ellátás területén az EKTcT elsőrendű feladata a kistérségi szintű központi
orvosi ügyelet – felnőtt és gyermek ügyelet – működtetése. Az Agria Ügyelet Szolgáltató Kftvel megkötött szerződés 2006. január 1-től kezdődően 10 évre szól. (A feladatellátással
kapcsolatban a 2009-ben panasz nem érkezett.) Ez a megállapodás 14 tagönkormányzat
valamint 3 szomszédos kistérségben található önkormányzat területére vonatkozik. A később
csatlakozott három település Feldebrő, Verpelét Tarnaszentmária területén a Tarna menti Orvosi
Ügyelet látja el a feladatot.
A Társulás 2009. évben szociális ellátási tevékenységet nem végzett, arra költségvetési forrást
nem igényelt, de civil szervezetekkel együttműködve szociális feladatok kistérségi ellátását
támogatja. Ezen feladatok körébe tartozik pl. a házi gondozás, étkeztetés, nappali ellátás.
A Társulás a hulladékgazdálkodási tevékenységét kommunális hulladék vonatkozásában a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláson keresztül látja el. A Társulás
tagönkormányzatai 86 térségbeli településen élő közel 230 ezer ember jövőbeni gondjára
kerestek megoldást, amikor elhatározták egy új, műszaki védelemmel (kettős szigetelés) ellátott
hulladéklerakó és -kezelő helyet építenek a borsodi Hejőpapiban, Hatvanban és Egerben pedig
térségi átrakó állomásokat hoznak létre.
A hulladékgazdálkodási feladat állati eredetű hulladékkezeléssel összefüggő részét az EKT
végzi. A Társulás legnagyobb feladata 2009-ben is az Állati Hulladék gyűjtő-átrakó telep KIOP
pályázatával kapcsolatos tevékenységek összehangolása, előírások szerinti bonyolítása, melyet a
Társulás mint tulajdonos az Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működtetésével látott el.
A Társulás 2009. évi működésének legfontosabb eleme volt a gyermekjóléti feladatok ellátási
konstrukciójának megváltoztatása. Ebben a feladat csoportban a változtatások egy folyamatot
jelentenek, mely folyamat során megváltozik a korábban a feladatokhoz igénybe vett
Alapítványi közreműködések módja és mértéke. A folyamat jelentős szakasza, a CSÁO
tekintetében az alapítványi közreműködés megszüntetésével, az egyesített intézmény létrehozása
során 18 fő alkalmazott felvételével lezajlott. A GYÁO ingatlan problémájának megoldása
valamint az intézmény (EKGYI) gazdálkodásának stabilizálása, azonban 2010 évre még
feladatként jelentkezik.
Az elmúlt évben tovább folytatódtak a Társulás munkaszervezete a Kistérségi Iroda működési
költségeinek csökkentésére irányuló intézkedések és a Társulás szervezeti struktúrája
átalakítását célzó előkészítő munkák.
A költségcsökkentési célt szolgáló intézkedések (pl. a külső szakmai segítség igénybevételének
csökkentése, megszüntetése) azonban a Társulási főfeladatok ellátásában nem kívánt hatásokat
eredményeztek, ezért azok 2010 évi költségvetés keretében történő korrekciójára van szükség.

Barta Győző
Köszönjük Kovács Attilának a beszámolót, a képviselő-testület tudomásul veszi, határozat nem
szükséges.
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Barta Győző ismerteti a következő napirendi pontot.
2. A folyékony hulladék elszállításának és ártalommentes elhelyezésének szolgáltatási
díjváltozása
Koós János ostorosi vállalkozóval van megállapodásunk, mely alapján Szarvaskőben, azokon a
területeken, ahol nincs csatorna, ő szállítja el a folyékony hulladékot.
Természetesen a lakosság mással is végeztetheti az ártalmatlanítást.
Koós Jánostól kapott levélben tájékoztat minket, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. a
környezetterheléssel bővített folyékony hulladék elhelyezési és ártalmatlanítási díjat 2009.
évben 625,- Ft/m3+ÁFA-ról 2010. január 01.-től 660,-Ft/m3-re emelte.
Ezen okokból a településünön a szennyvízszállítás díja 2009. évi 916 Ft/m3-ról 2010. év
március 10.-től 960 Ft/m3-ra emelkedik.
Ennél a napirendnél is olyan helyzetben vagyunk, hogy döntési jogunk nincs, csak tudomásul
tudjuk venni.
Nem mondhatjuk, hogy sokkal többet emelt, de ez még mindig nagyon sok. A jövőben ezzel is
foglalkozni kell.
Mizsei Attila
Kérjünk árajánlatot az Újtelep-i tisztító felújítására.

Barta Győző
A kapacitása adott, az egyéb területeken keletkezett szennyvizet ott nem lehet elhelyezni.
A felújítást csak a Vízmű-vel egyeztetett módon lehetne majd megcsinálni.
Mizsei Attila
Ha az önkormányzat önerőből felújítja, akkor kiszorul a Vízmű onnan.
Barta Győző
Nem, mert az üzemeltetés és tulajdonjog elválasztható egymástól. A Vízművel lehet egyeztetni,
de a felújításra biztos, hogy nem ad pénzt. Nem igazán a mai igényekre készült, egyszerű, kis
tisztítómű.
A Heves Megyei Vízmű vállalta a tartalékkút fúrását, üzemben tartását. 2010-re üzembiztonság
megoldott.
Mizsei Attila
Esetleg pályázni lehetne erre a felújításra?
Barta Győző
Az egyebekben szót ejtünk a most induló beruházásról. Lehet, hogy várni kellene egy új
pályázattal, amíg a most induló munkáknak számunkra kellemetlen pénzügyi változásai nem
lesznek.
Az előbb említett szennyvízszállítás díjváltozást a lakosság felé kommunikáljuk.
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2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
A beruházás indulásáról szeretnék beszélni.
A Tölgyfa úton a Heves Megyei Vízmű kicseréli az összes ház előtti becsatlakozást, kb. egy hét
alatt készen lesznek.
16.-án kezdődik a Tölgyfa út felújítása. Most pénteken falufórumot hirdettünk, és úgy beszéltem
meg a kivitelezőkkel, hogy 15 órakor találkozunk velük, és 17 órakor közösen tartjuk meg a
falufórumot.
Az ároképítéssel kezdődnek a Tölgyfa úti munkák. Azok a folyamatok, amikor a lakosok
nehezen, vagy nem tudnak gépjárművel hazamenni, megoldottak.
A meglévő csapadékvíz-kivezetések egyenkénti egyeztetése lesz kicsit bonyolult, de ezt is meg
lehet oldani.
A Temető-i beruházás még nem kezdődik 16.-án.
Egy módosítás lett beadva: a ravatalozó mellé elhelyezendő szennyvíztároló kijelölt helyét át
kell helyezni azért, hogy a szállítás megoldható legyen. Ez nem igényel plusz költséget az
önkormányzat számára.
A kerítésre is módosítást adtunk be, a betonlábazat nem biztos, hogy jó, vashálós kerítés lesz az
erdő felőli részen, így a vadállatok nem rongálhatják meg.
A kivitelező majd csak a módosítások engedélyezése után kezdi a munkát.
Bizonyára emlékeztek rá, hogy volt egy testületi döntés, melyben elfogadtuk, hogy a 20-ról
25%-ra emelkedett ÁFA-t mi vállaljuk. Ez egy kidolgozott javaslat, elfogadott testületi határozat
volt. Megemelkedett volna az 2,5 millió forinttal egész beruházás támogatható költsége.
Novemberben hoztak egy olyan döntést, hogy mégsem támogatják ezt a 100 millió alatti
beruházásoknál. Hiába fogadtuk el, hogy a 10%-ot álljuk, sajnos a 90%-ot is nekünk kell.
Ezek alapján 2,5 millió forinttal megemelkedik a költségünk.

Dr. Zsirai Sándor
A kivitelezők mondták, hogy maximálisan partnerek a lakosság kényelmének megőrzésében.
Igyekezni fognak a legrövidebb időre szorítani az esetleges útlezárásokat.
Reméljük az időjárás is megfelelő lesz, és várhatóan a szerződött határidőre befejezik.
Ha időközben bármilyen kérdés fölmerülne, rendszeresen konzultálunk.

Lőrincz József
Egy friss pályázati lehetőséget hoztam, mely az önerő alapját megtámogatja.
Nem találtam kizáró okot, de gyorsan végig kell nézni. Támogatható az önkormányzat által
határozatban elfogadott önerő, közút, infrastruktúra fejlesztése.
Minél előbb meg kell nézni, mert még nem kezdődött el a fejlesztés, és 60 napos az elbírálási,
döntési kényszer.
Akkor is benyújthatnánk, ha már megkezdődtek volna a beruházások.
Így visszajuthatna a pénzünk.
Barta Győző
Köszönjük, ez egy jó hír. A pályázatíró cégnek eljuttatom, és megnézik a lehetőséget.
Holnapi napon lesz 11 órakor az Öko-Park-ban a pályázat hivatalos aláírása, mindenkit, akinek
az ideje engedi jöjjön el.
Pénteken pedig 15 órától szintén gyertek el a falufórum előtti egyeztetésre.
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A március 15-i ünnepség 14:30 tól kezdődik, itt a Zászlóparkban.
Fontos információ még, hogy a lomtalanítás április 28-án lesz, a kihelyezés az előző hét
péntekétől lehetséges, erről is értesítjük a lakosságot.
Az iskolaépület bérlőjét pénteken 14:30-ra behívtuk, úgyis itt leszünk mindannyian és
megbeszéljük vele, hogy a jelenlegi tartozását milyen módon fogja rendezni.
A településőrök munkába állta, Énekes Zoltán és Endrődi Zsolt. A felszerelést és az utasítást
megkapták.

Kérdezem a képviselőtestületet, van-e az egyebek között még hozzászólás?
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Estefán Géza
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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