JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. április 27.-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor,

Meghívott vendég: Juhászné Dr. Krecz Erzsébet, Eger MJV Gazdasági Iroda Irodavezetője
Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó
Barta Győző
Köszöntöm képviselő urakat. Külön tisztelettel köszöntöm Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Eger
M.J.V. Gazdasági Iroda irodavezetőjét.
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. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési beszámolója.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítandó projekt
keretében a szarvaskői települési hulladéklerakó rekultiválása, illetve Vámosgyörk Község
csatlakozási szándéka a társuláshoz.
Előterjesztő : Barta Győző polgármester
3. Tájékoztató” Szarvaskő Község Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5. Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
(zárt ülés)

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.
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NYÍLT ÜLÉS

Barta Győző
1. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2009.évi költségvetési beszámolója.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
A bevételeknél 2008. évi pénzmaradvány igénybevétele 3,3 millió forint teljesítést mutat az,
előirányzat majdnem 12 millió forint volt, ez tovább növelte a tartalékokat.
Összesen 16,3 millió forint volt a pénzmaradvány, ebből csak 800 ezer ami kötelezettséggel
terhelt, az összes többit tartalékba lehetett helyezni. Úgy gondolom, ezek a számok magukért
beszélnek.
Dr. Zsirai Sándor
Megköszönjük a gazdasági iroda szakszerű munkáját, nagyban hozzájárultak a jó
gazdálkodásunkhoz.
Látszik a számokból is, hogy takarékos gazdálkodást folytattunk.
A kiadási oldalon a segélyezési összeg háromszorosára emelkedett, lehet, hogy az ezzel
kapcsolatos szabályozásainkat érdemes lenne egy következő alkalommal áttekinteni. A
következő költségvetést
Az idegenforgalmi adóbevétel majdnem 1,5 millió forint szintén jelentős, remélhetőleg az idén
is hasonló eredményt mutat majd.
A tartozások behajtását még szorosabban, határozottabban kell az idei évben folytatni, hogy
minél eredményesebben megtörténhessen.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Ami a segélyeknél az előirányzatban szerepel, az csak az önkormányzat része. Különböző
mértékű állami támogatásban részesülnek a segélyek, melyet az évközben folyamatosan
szoktunk lehívni. Van, amelyik 95% -os támogatottságú, van amelyik 80%-os, például a
közcélú foglalkoztatás.
El kell gondolkodni, hogy amelyik méltányossági alapon működik, azt –mivel teljes mértékben
az önkormányzatot terheli- megvizsgálni.
Barta Győző
Nem biztos, hogy a szigorítás lehetne a célunk, de építsünk bele korlátokat, melyek az
indokolatlan segélyezést megakadályozzák.
Lőrincz József
A rendelkezésre állási támogatás nem segélyként fogható fel.
A településüzemeltetésre 1,5 millió forinttal kevesebbet adtunk ki, a közcélú munkásokkal
ennyit takarékoskodtunk.
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Mizsei Attila
A gépek, berendezések értéke mi alapján kerültek bele?
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Fökönyvi nyilvántartás szerint.
Mizsei Attila
De leltár nincs, vagy csak papíron.
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Természetesen van 2 évente a helyszínen hiteles leltár.
Barta Győző
Amennyiben szükséges a következő testületi ülésre ki tudjuk kérni a gazdasági irodától.
(Pócsi Gyuláné képviselőasszony megérkezett az ülésre.)
Mivel nincs több kérdés, ismertetném a rendelet-tervezetet.
*

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, meghozta az alábbi
6/2010

Barta Győző
Köszönjük szépen Juhászné Dr. Krecz Erzsébet-nek a munkát, és a részvételt.
(Juhászné Dr. Krecz Erzsébet távozik az ülésről)
2. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítandó projekt
keretében a szarvaskői települési hulladéklerakó rekultiválása, illetve Vámosgyörk Község
csatlakozási szándéka a társuláshoz.

Barta Győző
ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Képviselő-testület!
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó I. tér 2.)
jelenleg 80 tagönkormányzat részvételével működik. A Társulásnak Szarvaskő Község
Önkormányzata is tagja, községünk a Társulás keretében biztosítja a települési szilárd
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kommunális hulladék ártalmatlanítását, amelyet a
közszolgáltatóként gyűjt össze és szállít el a lakosságtól.

Városgondozás

Eger

Kft.

A Társulás által megvalósítandó projekt keretében a szarvaskői települési hulladéklerakó is
rekultiválásra kerül, amely projekt előkészítése jelenleg is folyamatban van, és amelynek
finanszírozása az ártalmatlanításra a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese
által, illetve a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázatból kerül finanszírozásra.
Vámosgyörk Község Önkormányzata (3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.) a jelen előterjesztés
mellékletét képező 2/2010. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatával kezdeményezte a
Társulás elnökénél a Társulásba történő tagfelvételét. A tagfelvételi kérelemről a Társulási
Tanács a Társulási Megállapodásban foglaltaknak megfelelően előzetesen, támogatólag
állást foglalt a 7/2010. (II.23.) számú határozatával, amelyben javasolta a
tagönkormányzatok részére Vámosgyörk Község csatlakozási szándékának elfogadását.
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.
törvény 4. § (1) bek. d) pontja, továbbá a Társulás Társulási Megállapodásának XI/2.
fejezete alapján a Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi
tagönkormányzat képviselő-testületének Ötv. szerinti minősített többséggel hozott döntése
szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Vámosgyörk Község
Önkormányzatának a Társulásba történő tagfelvételét határozatával támogassa.
S z a r v a s k ő, 2010. március 25.

B a r t a Győző
polgármester

Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bek. d) pontja, továbbá a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó I. tér 2.)
Társulási Megállapodásának XI/2. fejezete alapján hozzájárul Vámosgyörk Község
Önkormányzata (3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.) tagfelvételéhez. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a tagfelvétel kapcsán szükségessé váló Társulási
megállapodás és alapító-okirat módosítások aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint, igazodva a
tagönkormányzatok
képviselő-testületei
döntésének időpontjához.
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Barta Győző
Van-e ehhez kérdés, észrevétel?
Dr. Zsirai Sándor
Biztosan volt szó az ülésen, hogy miért jó az, ha minél több tagja van a társulásnak. Milyen
Előnyökkel járhat ez?

Barta Győző
Konkrét választ nem tudok erre adni.
Konkrét előnnyel nem igazán jár, maga a társulási megállapodás ró olyan feladatokat a
Társulásra, hogy amennyiben jelentkeznek önkormányzatok társulásba, és más megoldás nincs
a környéken, nem lehet visszautasítani őket.
Érezhető hátránya nincs biztosan.
Amennyiben nincs több kérdés, ismertetem a határozati javaslatot.
Határozati javaslat (minősített szavazattöbbség):
Szarvaskő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bek. d) pontja, továbbá a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó I. tér 2.)
Társulási Megállapodásának XI/2. fejezete alapján hozzájárul Vámosgyörk Község
Önkormányzata (3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.) tagfelvételéhez. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a tagfelvétel kapcsán szükségessé váló Társulási
megállapodás és alapító-okirat módosítások aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint, igazodva a
tagönkormányzatok
képviselő-testületei
döntésének időpontjához.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület egyhangú igen szavazattal meghozta az
alábbi határozatot:
/2010.(IV.27.) sz. Képviselő Testületi határozat

Szarvaskő Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bek. d) pontja, továbbá a
Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (3300 Eger, Dobó I. tér 2.)
Társulási Megállapodásának XI/2. fejezete alapján hozzájárul Vámosgyörk Község
Önkormányzata (3291 Vámosgyörk, Petőfi u. 25.) tagfelvételéhez. A Képviselő-testület
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felhatalmazza a polgármestert a tagfelvétel kapcsán szükségessé váló Társulási
megállapodás és alapító-okirat módosítások aláírására.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2010.04.27.

3. Tájékoztató” Szarvaskő Község Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról
Barta Győző
A beruházás időtartam szerinti megvalósulásának 2/3-ához érkeztünk, de megítélésem szerint
nem tartunk ott.
A csúszások okai:
A Tölgyfa út az első egy hónapban nem úgy haladt ahogy kellett volna, az eső csak minimális
mértékben korlátozta őket.
Két héttel ezelőtt kezdeményeztem, hogy a műszaki ellenőrrel és az építésvezetővel minden
héten leülünk, és az aktuális problémákat megbeszéljük.
Azóta pozitív változás történt, még egy csapat elkezdett dolgozni, jól haladnak, a jövő héten
kezdődik az úttükör feltöltése, hengerezése, és szegélyezés, betonozás, aszfaltozás.
A kivitelező szerint –még egy-két esős nap becsúszásával is- a határidő tartható.
A járdához későn kezdtek hozzá, de jól haladnak a munkák. Már a jövő hét elején aszfaltozzák.
Azt kértem, hogy amennyiben bármi okból csúszás várható, a dolgozók számának növelésével
próbálják pótolni.
Ami plusz költségként felmerülne, és nekünk ezt meg kellene oldani: a Tölgyfa úton, a nyílt
csapadékárok vonalában, van, ahol 2 méteres részű keletkezik. A kivitelezővel egyeztettünk, de
lehetőleg ne betonnal fedjük be ezt, hanem gyephézagos kővel. Már így is sok a beton. Kapunk
majd egy pontos méretet, és meg kell keresni a legkedvezőbb árat, ebben kérném Zsirai Sándor
segítségét.
Eddig ennyi gond keletkezett.

Lőrincz József
Az fontos szempont, hogy növény befogadására alkalmas legyen.

Barta Győző
A Temetővel kapcsolatban: a NORDA-hoz beadott változtatási kérelmünkre nem válaszoltak
még. Úgy tűnik, hogy emiatt lehet csúszás, de mindent elkövetünk, hogy a határidőt tartani
tudjuk. A múltkori megbeszélésen elhangzottak alapján a deszkakerítés is megoldódott, az
urnafalnál felmerült problémákra is találtunk megoldást.

Dr. Zsirai Sándor
A ravatalozónál a tervek akadálymentesítési melléklete szerinti előírásokat nagyon szigorúan
kell venni, mert ezt is nézik majd az átadáskor, ellenőrzéskor.
Minden héten kell a helyszíni szemle, és a következő testületi ülésre meghívhatnánk a fő- és
alvállakozó képviselőjét is.
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Lőrincz József
Mi a biztosítékunk arra, hogy ami kárt okoztak a kivitelezők, azt helyrehozzák?

Benkó Dániel
Fényképpel dokumentálva van minden, hogy milyen volt az út, és milyen lett. Meg kell
csinálniuk!

Barta Győző
Helyreállítják az okozott kárt, ha befejeződik a beruházás.

Dr. Zsirai Sándor
Addig nem adunk teljesítésigazolást, amíg nincs ez is rendben.
A Borsod utca végén nincs vízelvezetés. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehetne méltó
helyszín a Vár parkolójához.

Barta Győző
Kérem, hogy mindenki jegyezze fel az időközben felmerülő problémákat, ezeket összegezve
benyújtjuk a vállalkozónak.
Nagyon jó megoldás, hogy hetente találkozunk a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel.
.
Virágos Magyarországért
Kérdésem, hogy nevezzünk-e, a tavalyi évben kapott Arany Rózsa díj szerintem, kötelez is erre
minket.

Lőrincz József
Az a fontos, hogy legyen gazdája.
Barta Győző
Koncepciót kell kidolgozni erre, pl. legyen kiemelve a templom és környéke. Turcsányi Miklós
úrral végigmentünk a falun és felajánlotta a segítségét a tervezésben.
Pócsi Gyuláné
Ha úgy döntünk, hogy benevezünk, üljünk le, és beszéljük ezt át részletesen. Az eddigi évektől
eltérően lehetne évelő növényeket is beszerezni, anyagi szempontból is megérné.
Barta Győző
A részletekről egy munkamegbeszélés formájában is dönthetünk.
Dr. Zsirai Sándor
Neveznünk kell, nemcsak a program miatt, hanem a lakosság és a településünkre látogatók, itt
áthaladók miatt is. De nagyon fontos a tervezés, hogy ne csak abban a néhány nyári hónapban,
hanem tavasszal, ősszel is legyen eredménye a munkának.
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Barta Győző
A közfoglalkoztatásról szeretnék szólni néhány szót. A lehetséges, rendelkezési támogatásban
részesülő lakosokat megkeressük. Szükségünk lesz parkgondozóra, de most van lehetőség
idősgondozási feladatokra is alkalmazni szakképzett személyeket is . Erre is nagy szükség
lenne, sok az idős a faluban, nagy segítséget tudna jelenteni.
A május 1.-én megrendezésre kerülő főzőversenyre eddig 8 csapat jelentkezett, várjuk még a
jelentkezőket. Ezen a napon lesz megtartva az Anyák Napja is.
A Magyar Élelmiszerbank-kal aláírtuk az együttműködési megállapodást, várjuk a segítséget a
rászoruló lakosok részére.
Lőrincz József
A falu karbantartási feladataira szerződött vállalkozó szerződése lejárt, ki kell találni, hogy
hogyan legyen a továbbiakban.
Nagyon sok helyre ráfér a munkás kéz.
Dr. Zsirai Sándor
A rendezvények programját minél hamarabb össze kell állítani, megbeszélni.
A falunapi rendezvény a legsürgősebb, mindenki gondolja át a következő testületi ülésre.
Május 15.-én kerül megrendezésre az Öko-Park Teljesítménytúra, kérném, hogy aki tud, vegyen
rész ezen.

Barta Győző
Köszönöm a munkát.
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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