JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. május 11.-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Lőrincz József, Mizsei Attila, Dr. Zsirai Sándor,

Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó
Barta Győző
Köszöntöm képviselő urakat.
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. Civil szervezetek 2009. évi beszámolója
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Tájékoztató” Szarvaskő Község Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról.
Előterjesztő : Barta Győző polgármester
3. Virágosítás
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

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
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1. Civil szervezetek 2009. évi beszámolója
Barta Győző
A községünkben működő civil szervezetek elküldték hozzánk 2009. évi beszámolóikat.
Mindenki előtt kinyomtatva megtalálható, a polgárőrséggel kezdeném.
Meglátásom szerint az elmúlt évben érezhető visszaesés tapasztalható a munkájukban, a kezdeti
lelkesedés alábbhagyott. Szerencsére községünk közbiztonsága jobb, mint régebben volt..
A polgárőrök munkáját lehet, hogy egyéb forrásból is meg lehetne támogatni, mert egy
kisközség túl sok támogatást nem tud adni.
Jó lenne, ha a továbbiakban ismét szorosabb kapcsolat alakulna ki köztünk.
Lőrincz József
Az idén a lomtalanítás idejére kértem, hogy segítsenek, de azt a választ kaptam, hogy csak két
ember hajlandó rá, és az kevés.
Barta Győző
Néhány éve a bűnözés szempontjából Szarvaskő volt az egyik legfertőzöttebb település,
szerencsére ma már ez nem így van.
Lenne-e olyan kérdés, amit feltennétek az egyesületnek?
Lőrincz József
Meg kellene kérdezni, hogy mi az a cél, amit el szeretnének érni, meg szeretnének csinálni, és
akkor erre nem keresünk mást.

Barta Győző
Rendben, köszönöm, ismertetem a határozati javaslatot.

Határozati Javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szarvaskői Polgárőr
Egyesület 2009. évi beszámolóját.

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 3 igen szavazattal, egy tartózkodással
meghozta az alábbi határozatot.

18/2010. (V.11.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
Szarvaskői Polgárőr Egyesület 2009. évi beszámolóját.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra)
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Barta Győző
A hagyományőrző egyesület egy egyszerűsített éves beszámolót készített, de kértünk egy
számunkra jobban értelmezhető beszámolót.
Az egyesület vállalja minden évben a Mikulás ünnepség és az Idősek Karácsonyának
lebonyolítását.
A 2009. évben 300.000,- Ft támogatást kaptak, a két ünnepség 228.000,- Ft-ba került, 72.000,Ft az eredményük. Ezt fellépésekre, ruhák beszerzésére fordítanák a jövőben.
Határozati Javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2009. évi beszámolóját.

elfogadta

a

Szarvaskőért

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot.

19/2010. (V.11.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a
Szarvaskőért Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2009. évi beszámolóját.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra)

Barta Győző
A Szarvaskőért alapítvány a két legfontosabb rendezvényen vállal nagy szerepet - a nyári
falunapon és a Csipkebogyó Fesztiválon.
A nyári és az ősz rendezvény tételes elszámolását benyújtották, az idei évben nem kértek
támogatást még, de célfeladatra továbbra is elfogadják.

Határozati Javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szarvaskőért alapítvány
2009. évi beszámolóját.

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 4 igen szavazattal meghozta az alábbi
határozatot.

3

20/2010. (V.11.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, a
Szarvaskőért Alapítvány 2009. évi beszámolóját.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

(a beszámoló a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerül csatolásra)

Barta Győző
A Jurta 2001 Alapítvány a tavalyi évben nem kapott támogatást, de a rendezvényeke ott voltak.
Reméljük idén is segítségünkre lesznek a programjainkon és amennyiben támogatást kérnek
majd, megfontoljuk.

2. Tájékoztató” Szarvaskő Község Komplex Infrastrukturális Fejlesztése” beruházásról.

Barta Győző
Átadom a szót Dr. Zsirai Sándor-nak, kérem, hogy a beruházásról szóljon néhány szót.

Dr. Zsirai Sándor
Szarvaskő Komlpex Infrastrukturális beruházása kapcsán május 6.-án ismét volt egy
megbeszélésünk a kivitelezőkkel, műszaki ellenőrökkel.
Végigvettük, hogy milyen problémák merültek föl, legnagyobb részük műszaki kérdés, illetve a
csapadékos időjárás nagymértékben hátráltatta a munkát.
A Tölgyfa úton az eredetileg szerződött határidőt, nem biztos, hogy tudják tartani.
Az akkreditált labor mindig elvégezte a teherbírás mérését, mivel nagyon alacsony értékeket
mértek, talajcserét kellett néhány szakaszon elvégezni.
Pályaszerkezet-cserét is kell végezni egy szakaszon, valamint még szükséges néhány mérés a
végső értékekhez.
Barta Győző
Köszönöm szépen. A Tölgyfa úton problémák voltak a kapubejárókkal, hiszen az út most már
nem mindenhol úgy csatlakozik kapubejárókhoz, mint résgen.

Dr. Zsirai Sándor
Az utak szabvány szerint készülnek, de megpróbáljuk a felmerülő problémákat összehangolva,
egyeztetve a tervekkel, kivitelezővel megoldani.
Eddig is találtunk megoldást minden kérdésre.
Barta Győző
A Temetői munkák jól haladnak, egyelőre egy hét csúszásról számoltak be. Még nem hátráltatta
a munkákat a nagy mennyiségű csapadék olyan mértékben, mint a többi beruházási helyszínen.
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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.

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
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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.

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.
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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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