JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2010. június 15-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor, Pócsi Gyuláné
Tanácskozási joggal: Dr. Barta Viktor Jogi és Szervezési Iroda Irodavezető
Dr. Vincze István Eger M.J.V. Aljegyzője
Jegyzőkönyvvezető: Miklós Anikó

Barta Győző
Köszöntöm a képviselőasszony, és a képviselő urakat. Külön tisztelettel köszöntöm Dr. Barta
Viktort a Jogi és Szervezési Iroda Irodavezetőjét. 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. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet kiegészítésére
Előterjesztő: Dr. Barta Viktor
2. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt átalakulásáról
Előterjesztő: Barta Győző
3. Egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző

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. Előterjesztés Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet kiegészítésére
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RENDELET-TERVEZET
Szarvaskő Község Képviselőtestületének
…../2010. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete
az 1/2002. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet kiegészítésére Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tisztelt Képviselőtestület!
A 2009. december 19-én kihirdetett új államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet, valamint az államháztartás szakfeladatainak rendjéről szóló 8008/2008. (HE. 51) PM tájékoztató,
illetve a szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról, szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.
27.) PM tájékoztatókat módosító 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató által bekövetkezett változások miatt szükségessé
vált a szakfeladatok. áttekintése, azok kiegészítése.
Fentiek alapján javaslatot teszek Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet 3. számú függelékének kiegészítésére. Az alaptevékenység
kiegészítései félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.

Eger, 2010. június 10.
Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző

Szarvaskő Község Képviselőtestületének
…../2010. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete
az 1/2002. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet kiegészítésére Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. §
A rendelet 3. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

Alaptevékenység
017000 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás
360000 Víztermelés, kezelés, ellátás
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
412000 Lakó és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200 Ingatlankezelés
812900 Egyéb takarítás
813000 Zöldterület kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841114 Országgyűlési képviselői választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
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841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841352 Mezőgazdasági támogatások
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
841402 Közvilágítás
841403 Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
842155 Önkormányzatok máshová nem sorolt nemzetközi kapcsolatai
842421 Közterület rendjének fenntartása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
960302 Köztemető - fenntartás és működtetés
Kisegítő tevékenység
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

2. §
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Záradék: A Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú Függelékét Szarvaskő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2010. január 5-i ülésén a 2/2009. (I.06.) számú KT rendeletével hagyta jóvá és azt a 2010.
június 15-i ülésén a …/2010. (VI.15.) sz. rendeletével egészítette ki.
B a r t a Győző sk.
Polgármester

Dr. E s t e f á n Géza sk.
Jegyző

Döntési Javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.
(XI.20.) Önk. rendelet kiegészítését
Felelős: Barta Győző
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Határidő: azonnal

Kérdezem a képviselőket van e az elhangzottakhoz hozzászólásuk?
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002.
(XI.20.) Önk. rendelet kiegészítését
SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület Szarvaskő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) Önk.
rendelet kiegészítését 5 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Szarvaskő Község Képviselőtestületének
7/2010. (VI.16.) számú önkormányzati rendelete
az 1/2002. (XI.20.) számú önkormányzati rendelet kiegészítésére Szarvaskő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Tisztelt Képviselőtestület!
A 2009. december 19-én kihirdetett új államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.)
Kormányrendelet, valamint az államháztartás szakfeladatainak rendjéről szóló 8008/2008. (HE. 51) PM tájékoztató,
illetve a szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról, szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III.
27.) PM tájékoztatókat módosító 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató által bekövetkezett változások miatt szükségessé
vált a szakfeladatok. áttekintése, azok kiegészítése.
Fentiek alapján javaslatot teszek Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 1/2002. (XI.20.) Önk. rendelet 3. számú függelékének kiegészítésére. Az alaptevékenység
kiegészítései félkövér betűkkel kerültek feltüntetésre.

Eger, 2010. június 10.
Dr. Estefán Géza
Címzetes főjegyző

(Az elfogadott rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)

2. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt átalakulásáról
Barta Győző
Az előterjesztés írásos anyaga mindenki előtt ott van. Szóbeli kiegészítésre felkérném Dr. Barta
Viktort.
Dr. Barta Viktor
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Köszönöm a szót.
Tisztelt Képviselő Testület!
Az előttünk lévő anyagot Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése is fogja tárgyalni.
A Községi Önkormányzat 60 részvénnyel rendelkezik a Vízmű Zrt-ben. Nem túl nagy
részvénycsomag, de most gyakorolható a szavazati jog.
A Heves Megyei Vízmű Zrt önkormányzatok tulajdonában lévő cég. Tudni kell róla, hogy évek óta
jó kapcsolatot ápol a most említendő Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft-vel.
Ezzel a re-integrációval Magyarország harmadik legnagyobb viziközmű vége jönne létre. Az
előterjesztést előzetesen Eger is támogatta azért, mert viszonylag nagy területen jó pozíció érhető el
az árak vonatkozásában.
Mindkét céget könnyvizsgáló megvizsgálta, rendben találta. A beolvadást követően a korábbi
részvénytulajdonosok saját tőke arányban részesülnek a kibocsátandó részvényekből.
Szarvaskőnek a 60 db részvénye 75 db részvény lesz.

(Mizsei Attila képviselő megérkezett)

ELŐTERJESZTÉS

a Heves Megyei Vízmű Zrt átalakulásáról
_______ napirend
Tisztelt Képviselőtestület!

A magyar vízközmű ellátás jelenlegi egyik legnagyobb problémája az európai viszonylatban is
páratlanul széttöredezett szolgáltatási struktúra. Évek óta kitűzött cél a reintegráció megvalósítása,
a széttöredezett szolgáltatási struktúra megszüntetése. Az eddigi magyarországi integrációs
kísérletek eddig még nem eredményeztek társaságok közötti fúziót. A hazai viszonylatban jelenleg
még példa nélkül áll a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft-nek a Heves Megyei Vízmű Zrt felé
kinyilvánított egyesülési szándéka.
A Kft tulajdonosi köre felmérve az integráció
elkerülhetetlenségét, úgy határozott, hogy feltárja a térségben lévő más szolgáltatóhoz történő
csatlakozás lehetőségeit.
A Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft –vel a Zrt-nek több évtizedes korrekt szakmai kapcsolata
van. Szolgáltatási területe (25 település) közvetlenül csatlakozik a társasághoz. A Kft magas
színvonalú, stabil gazdasági háttérrel rendelkező, eredményesen gazdálkodó szolgáltató. A
csatlakozás lefolytatása és annak elfogadása esetén, hazánkban ez idáig példátlan mértékű
integráció valósulna meg. A beolvadás után a Heves Megyei Vízmű Zrt a Fővárosi Vízművek és a
Fővárosi Csatornázási Művek után az ország harmadik legnagyobb saját ellátott lakosságszámmal
rendelkező, önkormányzati tulajdonú vízműve lesz.
A Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft. 151/2010. (IV.20.) taggyűlési határozattal, a Heves Megyei
Vízmű Zrt. 286/2010. (V.19.) közgyűlési határozattal hozta meg elvi döntését a két gazdasági
társaság egyesülésére vonatkozóan.
A Társaságok legfőbb szerveitől kapott felhatalmazások alapján a két társaság vezető
tisztségviselői együttműködésével elkészült az egyesülési dokumentáció.
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A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (továbbiakban: Gt.) rendelkezései szerint az
egyesülni kívánó gazdasági társaságokról és az egyesüléssel keletkező társaságról is vagyonleltártervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezetet kell készíteni.
A taggyűlés, illetve közgyűlés döntése alapján az egyesülni kívánó gazdasági társaságok
vagyonmérleg tervezeteként a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámoló mérleget vették
alapul, és készítették el az egyesüléssel keletkező társaság vagyonleltár-tervezetét és
vagyonmérleg-tervezetét. Az átalakuló gazdasági társaságok vagyonmérleg tervezetét és
vagyonleltárát a független könyvvizsgáló jóváhagyta. Az adott társaságok felügyelő bizottságai
által véleményezett három vagyonmérleg-tervezetet az egyesülésben érintett mindkét gazdasági
társaság taggyűlésének, illetve közgyűlésének jóvá kell hagyni. (Az átalakulási vagyonmérleg
tervezet, a vagyonleltár tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.) A Heves megyei Vízmű Zrt
Igazgatósága az átalakulásáról szóló előterjesztést 2010. június 9-én tárgyalja a Társaság
Közgyűlése összehívását 2010. június 30. napjára tervezték az átalakulási ütemterv szerint.
A gazdasági társaságok egyesülése során az előbb ismertetett vagyonmérleg-tervezetek
elkészítésén túl másik fontos dokumentum az egyesülési szerződés. (Az Egyesülési szerződés
tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.)
A gazdasági társaságokról szóló törvény rögzíti az egyesülési szerződés-tervezet lényeges tartalmi
elemeit, amelyek a következők:
- Az egyesülés beolvadás jogcímén megy végbe, a beolvadó társaság vagyona egészben
átszáll az általános jogutódra
- Az egyesüléssel létrejövő jogutód társaság formája: zártkörűen működő részvénytársaság
- A Jogutód társaság (Heves megyei Vízmű Zrt) Alapszabályának módosítás napja: 2010.
június 30.
- Az egyesülés (beolvadás) időpontja 2010. szeptember 01.
- Rögzítésre került a Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft által ellátott településekre
vonatkozó lakossági és közületi ivóvíz- és csatornadíj azzal, hogy 2011. január 1- után az
árhatóságok ( helyi Önkormányzatok) által jóváhagyott díjtételek kerülnek alkalmazásra.
- A beolvadó társaság tagjai a behozott vagyon (saját tőke) arányában részesednek a Vízmű
Zrt által kibocsátásra kerülő új részvényekből.
- A 2009. december 31-ei vagyonmérleg-tervezetek szerint az egyesülő társaságok vagyona
társaságonként a következő:
A Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft.
saját vagyona:
289.274 eFt ebből
a jegyzett tőke értéke:
100.000 eFt
a jegyzett tőkén felüli vagyona:
189.274 eFt
mérlegfőösszege:
716.394 eFt
A Heves Megyei Vízmű Zrt.
saját vagyona:
a jegyzett tőke értéke:
a jegyzett tőkén felüli vagyona:
mérlegfőösszege:

3.225.936 eFt ebből
308.000 eFt
2.917.936 eFt
5.991.538 eFt

Az átvevő gazdasági társaság egyesülés utáni
saját vagyona:
3.515.210 eFt, ebből
a tervezett jegyzett tőke:
408.000 eFt
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mérlegfőösszeg:
-

6.707.932 eFt

Az egyesülő társaságoknál a 2009. évi számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében
kimutatott eszközök és kötelezettségek átértékelésére a beolvadás során nem került sor.

Az egyesülési szerződés elválaszthatatlan részét képezi az átvevő társaság Alapszabályának
módosítása, ezek a következők: (Az Alapszabály módosítás tervezete az előterjesztés mellékletét
képezi.)
-

-

-

Az Alapszabály 1.5 pontja kiegészítésre kerül azzal, hogy a Délborsodi Víz- és
Csatornamű Kft. a beolvadást követően Délborsodi Üzemegység néven a társaság egyik
telephelye lesz. Ugyanezen pontban valamennyi telephely nevét Üzemegységként és nem
Üzemvezetőségként javasoljuk feltüntetni.
Az Alapszabály 1.6. pontját ki kell egészíteni azzal, hogy a Délborsodi Víz- és
Csatornamű Kft. beolvadását követően általános jogutódja a Heves Megyei Vízmű Zrt.
lesz.
Az Alapszabály IV. fejezetében meg kell határozni az egyesülést követően a tulajdonos
önkormányzatok jegyzett tőkéből való részesedését, valamint az ezt megtestesítő
részvények számát. ( A tulajdonosi összetétel az előterjesztés mellékletét képezi.)

A Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft beolvadása után a Heves Megyei Vízmű Zrt vagyona – ezen
belül a jegyzett tőke nagysága is - növekedni fog. A megemelkedett jegyzett tőke azonban több
tulajdonosra oszlik meg, ezért csak %-os csökkenés mutatkozik a tulajdoni hányadban.
Összességében a tulajdoni hányadok tényleges értéke minden tulajdonos esetében növekszik.
Szarvaskő Község Önkormányzata jelenleg 600 eFt névértékű (60 db) részvénnyel rendelkezik,
amely 0,20 %-os tulajdoni arányt képvisel. A beolvadást követően a tulajdoni hányad (szavazati
jog mértéke) 0,18 %-ra csökken, azonban a részvények száma 75 db-ra növekszik.
A beolvadást követően módosítani szükséges a Heves Megyei Vízmű Zrt Alapító okiratának 16.2.
pontját a cégnyilvántartásban szereplő jogosultak körének felülvizsgálata és módosítása az
alkalmazottak névváltozás és munkahely változtatása miatt.
A Heves Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30. napjára tervezi az átalakulással kapcsolatos rendkívüli
közgyűlés összehívását, amelyen várhatóan elfogadásra kerül az átalakulás és a közgyűlés e
tekintetben meghozza végső döntését. A rendkívüli közgyűlés tervezett napirendi pontjai a
következők:
- a beolvadó gazdasági társaságok vagyonmérleg-tervezetének elfogadása,
- a jogutód gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének elfogadása,
- illetve a vonatkozó könyvvizsgálói jelentések elfogadása
- a jogutód társaság alapító okirat módosításának elfogadása,
- az egyesülési szerződés elfogadása.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az előterjesztés határozati javaslatait.
Eger, 2010. június 9.
Barta Győző
polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT
Szarvaskő Község Önkormányzata felhatalmazást ad az önkormányzat képviseletében eljáró személy
részére , hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30-án megtartandó közgyűlésén fogadja el a
Heves Megyei Vízmű Zrt Alapszabályának módosítását az alábbiak szerint:

A Heves Megyei Vízmű Zrt. közgyűlése – az igazgatóságnak a felügyelő bizottság által
véleményezett előterjesztése alapján – alapszabályát az alábbiak szerint módosítja:
1)Az Alapszabály I. fejezete az alábbiak szerint módosul:
1.1. A társaság cégneve: Heves Megyei Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2. A társaság rövidített cégneve:
Heves Megyei Vízmű Zrt
1.3. A cég székhelye:
3300. Eger, Hadnagy u. 2.
1.4. A társaság telephelyei:
Egri Üzemegység
3300 Eger, Tulipán tér 3.
Gyöngyösi Üzemegység
3200 Gyöngyös, Katona J. u. 6.
Hatvani Üzemegység
3000 Hatvan, Kossuth L. tér 17.
Hevesi Üzemegység
3360 Heves, Gyöngyösi út 79.
Füzesabonyi Üzemegység
3390 Füzesabony, Hunyadi út 47.
Délborsodi Üzemegység
3400 Mezőkövesd, Dohány út 6.
1.5. A zártkörűen alapított társaság a Heves megyei Vízmű Vállalat általános jogutódja.
1.5.1. A Délborsodi Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (3400. Mezőkövesd, Dohány út
6. cg. 05-09-002780) megszűnését (beolvadását) követően általános jogutódja a Heves Megyei
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.6. A társaság zárkörűen működik.
2)Az alapszabály II. fejezete az alábbiak szerint módosul:
A társaság tevékenységi köre:
A társaság alaptevékenysége önkormányzati közfeladat végrehajtására irányul, nevezetesen ellátja az
1990. évi LXV. törvényben az önkormányzat számára kötelező feladatként előírt ivóvízellátás-, illetve a
lakosság igényei alapján és anyagi lehetőségeitől függően a szennyvízelvezetési-, csatornázási és
tisztítási, valamint a tevékenységével összefüggő környezetvédelmi feladatokat; közreműködik az
egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében.

Műanyag lap lemez, fólia, cső, profil gyártása
Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
Víztermelés-, kezelés -ellátás

Bontás
Építési terület előkészítése
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Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Vízi létesítmény építése

Máshová nem sorolt egyéb speciális szaképítés
Villanyszerelés
Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Épületasztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés
Építési eszköz kölcsönzése
Közúti áruszállítás
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
Információ-technológiai szaktanácsadás
Számítógép üzemeltetés
Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

Máshová nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Építészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb máshová nem sorolt szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Követelésbehajtás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Sportlétesítmény működtetése
Egyéb sporttevékenység
A társaság főtevékenysége:
Víztermelés-, kezelés - ellátás
3) Az Alapszabály IV. fejezete az alábbiak szerint módosul:
A társaság részvényesei:
A tulajdonos önkormányzatok jegyzett tőkéből való részesedését, valamint az ezt megtestesítő
részvények számát az alábbi táblázat tartalmazza:
„A táblázat az előterjesztés mellékletét képezi”
4) Az Alapszabály X. fejezete 10.6. a) pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:
a)A közgyűlést, a kezdő napját 15 nappal megelőzően ajánlott küldeményként postára adott írásbeli
meghívóval kell összehívni. A meghívó és mellékletei papír alapon, vagy CD lemezen is megküldhető, a tag
előzetes nyilatkozata szerint.
5) Az Alapszabály XI. fejezetének 11.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az Igazgatóság tagjai részére a meghívót és mellékleteit CD lemezen rögzítve kell eljuttatni. Az igazgatósági
tag kérelmére a meghívó és mellékletei nyomtatott formában is elküldhető.
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6) Az Alapszabály módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Eger, 2010. ……………….

Dr. Bánhidy Péter
Vezérigazgató

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület felhatalmazást ad az önkormányzat
képviseletében eljáró személy részére , hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30-án
megtartandó közgyűlésén fogadja el a Heves Megyei Vízmű Zrt Alapszabályának módosítását 6
igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta
az alábbi határozatot:

22/2010.(VI.15.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy önkormányzat
képviseletében eljáró személy Heves Megyei Vízmű Zrt 2010. június 30-án
megtartandó közgyűlésén fogadja el a Heves Megyei Vízmű Zrt Alapszabályának
módosítását a mellékletben foglaltak szerint.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
(Az elfogadott rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek csatolásra!)

3. Egyéb ügyek, indítványok
Barta Győző
A Balatonederics-csel kötendő együttműködési megállapodást most készítik elő, várhatóan egy
közös Képviselő-testületi ülésen fogjuk aláírni a testvér-települési megállapodást, még a
nyáron.
Ennek emlékeként szeretnénk készíttetni 2 db boroshordót, melybe majd az ősszel készítenénk
bort, úgyszintén a Balatonedericsiek is, és átadnánk egymásnak.
Valamint szeretnénk 1-1 Szarvaskő és Balatonederics címerével ellátott intarziás képet,
melyből lenne mindkét település önkormányzatánál, ezeket ajándékba vinnénk az ünnepélyes
aláírásra. Ezek elkészítése 60 ezer forintba kerül páranként, 2-2 Szarvaskő-i és Balatonederics-i
címer lenne ebből.
Dr. Zsirai Sándor
Támogatom ezt, ez is jelképe lenne az együttműködésnek.
10

Barta Győző
Ha nincs a képviselőtestületnek több hozzáfűzni valója, ismertetném a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja, hogy a
Balatonederics településsel kötendő együttműködési megállapodás emlékeként 2 x 60.000,- Ft
értékben intarziás képeket készíttessen a települések címereivel.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület Balatonederics településsel kötendő
együttműködési megállapodás emlékeként 2 x 60.000,- Ft értékben intarziás képeket készíttet a
települések címereivel 6 igen szavazattal elfogadta.
A Képviselő Testület 6 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül) meghozta
az alábbi határozatot:

23/2010. (VI. 15.) sz. Képviselő Testületi határozat
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Balatonederics településsel kötendő együttműködési megállapodás emlékeként 2 x 60.000,- Ft
értékben intarziás képeket készíttet a települések címereivel.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
A hamarosan következő falunapi rendezvényünkkel kapcsolatban június 22.-én 18 órakor
munkamegbeszélést tartunk, mindenkit várok a megbeszélésre.
A falu virágosítása lezajlott, ezzel kapcsolatban kérném Képviselő asszonyt, mondjon néhány szót.
Pócsi Gyuláné
Mindenkinek köszönjük a segítséget, sokan dolgoztak azért, hogy a falu a már évek óta
megszokott, kulturált, ízléses virágosítása szépen sikerüljön.
Szeretnénk még a későbbiekben néhány díszcserjét is ültetni, melyek nemcsak nyáron, hanem az év
többi részében is virágjukkal, lombjukkal díszíthetnék a falut.
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Sajnos már elloptak néhány muskátlit, remélem, a most vásárolandó levendula-palánták nem jutnak
erre a sorsra.
Nagy segítséget jelentene, ha közcélú foglalkoztatásban tudnánk valakit a virágok gondozására
foglalkoztatni.
Barta Győző
Sajnos településünkön is okozott károkat az elmúlt időszak csapadékos időjárása.
Egyelőre csak becslés, de valószínűleg milliós károk keletkeztek. Az áteresz beszakadásakor
rögtön azonnali segítséget nyújtottak a beruházás kivitelezői.
Le kell ülni, és megbeszélni a tulajdonossal, hogy a beszakadt úttal mit lehetne tenni. Az más
biztos, hogy sajnos a Vis Major keretből nem kaphatunk, más megoldást kell keresni.
Dr. Zsirai Sándor
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségnyújtást, melyet az Öko-Park-ban tett az árvízveszély idején.
Fontos lenne, hogy a folyóvizek kezeléséért felelősök többet fordítanának a karbantartása.
Barta Győző
Felmerült, hogy esetleg Balatonederics-csel, vagy önállóan erőnkből mérve a borsodi
árvízkárosultaknak anyagi segítséget nyújtanánk.
Lőrincz József
Kellene keresni egy 1000-2000 fős települést, melyet tudnánk támogatni, ne pedig
segélyszervezetnek adjuk a pénzt majd.
Dr. Vincze István
Meg tudjuk kérdezni a polgári védelmet regionális szervezetét, hogy ajánljanak egy valóban
rászoruló település.
Barta Győző
Minden csütörtök reggel a kivitelezőkkel leülünk, hogy megtárgyaljuk a felmerült problémákat,
minden képviselőt várok. Javaslom, hogy a testületi ülés után menjünk ki az építési területekre, és
személyesen is nézzük, beszéljünk, meg mindent, illetve, ha felmerül ott még egyéb kérdés, el
tudom mondani.
Sajnos általam nem pontosan ismert problémákról, visszaélésekről kaptak szárnyra hírek innen a
községházától indulva, és kérném, hogy ha valakinek tudomása van arról, hogy mik ezek a
problémák, jelezze.
Egyrészt kötelességük, mert ha olyan probléma van, ami a beruházást veszélyezteti, jelezni kell.
Konkrétan arról a híreszelésről hallottam, hogy komoly problémák lehetnek majd, mert az
útépítésből szükséges és fontos dolog kimaradt az útból illetve ki fog maradni.
Ha olyan dologról van szó, ami feljelentést tesz szükségessé, személyesen fogom megtenni.
Viszont, ha valótlan hírek terjednek, rágalmazás miatt én fogok lépéseket tenni.
Az árvízkárok kapcsán felmerült a Colas neve, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
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Dr. Zsirai Sándor
Nincs tudomásom problémáról.
Lőrincz József
Nekem sincs. Másodkézből hallom ezeket a dolgokat és döbbenettel hallom. Ha valaki a Colas-ba
akar belekötni, akkor az nem fogja pozitívan befolyásolni a jó kapcsolatunkat.
Pócsi Gyuláné
Én csak arról hallotta, hogy a lakók háborogtak, hogy a kocsibejárók nem megfelelőek.
Dr. Zsirai Sándor
Néhány héttel ezelőtt a műszaki ellenőrrel itt ültünk csütörtökön. Arról volt szó, hogy a nagy eső
miatt meg kellene nézni azt a lehetőséget, hogy mivel el van ázva az egész út, és így nem lehet
teherbírást mérni, a beton helyett mit lehet tenni. Van erre egy mérőszám, ami azt mutatja, hogy 1
cm vastagságú beton, mennyi cm kővel egyenértékű, teherbírás szempontjából. Heteken keresztül
nem lehetett a betont lerakni. Műszaki szükségességből elvégzendő módosítást lehet kérni,
pályaszerkezet-módosítást, amelyhez hozzá kell járulnia a tervezőnek- sajnos ő már meghalt-, és az
irányító hatóságnak. Nyilván ezzel van valami összefüggésben a pletykák terjedése.
Benkó Dániel
Én arról hallottam, hogy feljelentés született azzal kapcsolatban, hogy az építési anyag le van
kupacozva.
Pócsi Gyuláné
Demeter Iván kifogásolta, hogy a betontörmelék nem a kijelölt helyre lett letéve, hanem végig
felmenő úton. De a feljelentésről nem tőle hallottam.
Benkó Dániel
Én azt Tőled hallottam, hogy kimaradt valami az útból.
Pócsi Gyuláné
Nem így volt, én nem is voltam a Tölgyfa úton. Nem mondtam ilyet, nyilván félreértetted.
Barta Győző
Most nem ez a lényeg, hanem, hogy van-e olyan dolog, tény, amiről fontos, hogy tudnunk kell.
Mizsei Attila
Úgy van a tervben, a második szakasz csak felújítás lesz, és az hogy lesz, hogy a mostani
bitumenes út magasabban van, mint a járda?
Barta Győző
Arról beszéltem, hogy kimegyünk a területre, és megbeszéljük ezt is.
Van-e még kérdés, hozzászólás?
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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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