JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. január 11-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai
Sándor
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszöntöm a megjelent képviselő urakat. Külön tisztelettel köszöntöm Pataki Sándor urat és
Dr. Vincze István urat, a szállásadók képviseletében Lengyel Máriát és Endrődi Zsoltot,
valamint a lakosság köréből megjelenteket.
Napirend előtt engedjék meg, hogy egy kis megemlékezést tartsunk, hiszen holnap lesz az
évfordulója a Magyar történelem egyik legnagyobb tragédiájának. Január 12-én kezdődött a
Don-kanyarban az urivi áttörés, ahol az akkori Magyar 2. hadsereg, majdnem teljes egészében
megsemmisült.
Újságcikk felolvasása.
Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk az elesett és eltűnt 150 ezer katonára.
Köszönöm.

Barta Győző
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 5 képviselő közül jelen van 5,a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitom.
Ismerteti az egyes napirendi pontokat:
1. Tájékoztató Szarvaskő 2010. évi idegenforgalmi helyzetéről, IFA bevételek
alakulásáról. 2011. év célkitűzései, javaslat az Eger és Térsége TDM Egyesület-hez
történő csatlakozásról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester és Dr. Zsirai Sándor képviselő
2. Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
4. Szarvaskő Község Önkormányzatához beérkezett szociális kérelmek elbírálása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
(zárt ülés)
A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Kérdezem, hogy a napirendekkel kapcsolatban van e kiegészítés?
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.

NYÍLT ÜLÉS

1. Tájékoztató Szarvaskő 2010. évi idegenforgalmi helyzetéről, IFA bevételek
alakulásáról. 2011. év célkitűzései, javaslat az Eger és Térsége TDM Egyesület-hez
történő csatlakozásról.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester és Dr. Zsirai Sándor képviselő
Barta Győző
Szarvaskő Községben bejelentett szállásadókat meghívtuk az első napirend tárgyalására.
Sajnos csak ketten tudnak jelen lenni. Jelen pillanatban 11 szállásadó van Szarvaskőben,
ebből 10 regisztrált. A Kulcsos ház, a vasútállomás váróépületében nincs regisztrálva.
Érdeklődésünkre kiderült, hogy nem üzleti célú tevékenységet folytatnak. Ennek
mindenképpen utána fogunk nézni.
Szarvaskő teljesen a 60 évek végéig ipari és mezőgazdasági település volt, amellett, hogy
mindig nagyon kedvelt pihenő hely volt. Amikor a szénbányákat, kőbányákat leépítették
Szarvaskőben, ez az egy terület maradt, az idegenforgalom. Amikor 2002-ben Szarvaskő újra
önálló település lett, akkor az egyik legfőbb kitörési pontnak ezt láttuk. Az önkormányzat az
ebből származó bevételeket próbálta mindig visszaadni rendezvényekkel és kiadványok
készítésével.
Nagyon szépen gyarapodtunk a 2008. évig, de innentől egy olyan visszafejlődés, mely az
elmúlt évben érte el a csúcspontját.
Fél évkor kétségbe voltunk esve, amikor a tervezett idegenforgalmi adóbevételnek még a
20%-nál sem tartottunk. Év végére ez szépen kikerekedett. Végeztem egy kisebb számítást a
rendelkezésünkre álló adatokból.
A 11 szállásadóból, egy befejezte tevékenységét, így 10 szálláshely maradt. Vannak olyan
szálláshelyek, mint az Öko-Park, ahol a sátras és lakókocsis helyek csak nyáron
használhatóak. A kimutatásba belevettem a Kulcsos házat is, ott is csak az egyik terem
használható télen. Nyáron 22, télen 12 szálláshely van. 71178 vendégéjszakára képesek egy
évben a szálláshelyeink. A kapacitásunk 15 %-át használtuk ki 2009. évben.
Van két szállásadónk, az egyik a Túristaház, a másik a Sporttábor, mely a jellegéből adódóan,
a diákoknak kínál szálláslehetőséget. A legfőbb visszaesés az ifjúság körében van. A 2011-es
tervezésnél, az előző év tényszámait kell figyelembe venni.
Dr. Zsirai Sándor
Köszöntöm a képviselőket és a kedves vendégeket. Nagyon örülök, hogy az év elején
napirendre tudtuk tűzni ezt a kérdést, hiszen Szarvaskő legfontosabb tevékenysége az
idegenforgalom.
Nagy öröm, hogy Szarvaskőn a szállásadók széles skálája megtalálható. Az igényesebbtől,
egészen a kulcsos házig. Az önkormányzatnak fontos, hogy együttműködjenek a helyi
szállásadókkal.
Fontos a helyi rendezvények időben jól történő szervezése és rendezése. Fontos az Egri és a
Bélapátfalvi kistérség településeinek programismerete. Fontos a vonzerőket felismerni, amely
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miatt ide jön a vendég. A következő négy évre az egészségturizmus kapott prioritást. Nálunk
jó levegő van, mely miatt sok vendég érkezik az Alföld területéről.
Vonzó a településkép, erős vonzerő a várrom és környéke. Fontos az összefogás és a
kommunikáció.
Barta Győző
Elsősorban a területen működő vállalkozásoknak kellene favorizálni. Itt lenne egy kiváló
lehetőség, melye a napirend második része fog ismertetni.
Átadom a szót Pataki Sándor úrnak.
Pataki Sándor
A TDM egyik feladata a vendégéjszakák számának és az idegenforgalmi adó összegének
növelése.
Különbséget kell tenni aközött, aki főállásban végzi ezt a tevékenységet, és aközött aki a napi
munkája mellett.
Nagyon fontos a vendégek számára élményt biztosítani. A meglévő légfürdő a legolcsóbb,
melyet Szarvaskő biztosítani tud, az adottságai miatt. A falusi túrizmus lényege, hogy olyan
programokat biztosítson, melyeket csak a falvak tudnak. Gyalogtúrákat, vándorutakat kell
szervezni.

Nahóczki László
Javaslom, hogy külföldi testvértelepülés kapcsolatot alakítsunk ki.
Lőrincz József
Véleményem szerint az önkormányzat nem gazdasági társulás, hanem önkormányzat, 376
emberért, és minden más ezután következik.
Ha jól látom, a szállásadók között most indul el egy olyan kapcsolat, hogy valójában tudnak
egymással beszélgetni.
Pataki úr is említette, néhányszor már én is az adómorál növelését. Nem tettünk meg érte
mindent.
Amíg nem tettünk meg mindent magunkért, nem érünk el addig, amíg elérhetünk, mint
önkormányzat, addig nem támogatok olyan kiadást, amire nem tudjuk azt mondani, hogy
mibe kerül és mit hoz.
Barta Győző
Kérdezem a megjelent vendégeket, szállásadókat, hogy van e észrevételük, véleményük?
Szabóné Balla Marianna
Szarvaskő a Bükk centrum TDM Egyesület tagja. Nem működik ez a TDM. Akkor is volt
felmérés. Két szállásadó vállalta azt, hogy hajlandó 6 e Ft összeget befizetni. A többi
szállásadó nem igazán van jelen a község életében.
A szállásadók egyik gondja, hogy nincs étterem, vagy olyan lehetőség ahol étkezni lehet.
Ezért a szállóvendégeknek Egerbe kell autózniuk ahhoz, hogy megvacsorázzanak.

Barta Győző
Bennem is megfogalmazódott, hogy nekünk a települést kell üzemeltetni, nem csak a
túrizmust. Sokkal nagyobb aktivitást várunk el a szállásadók részéről is. Közönyt és
érdektelenséget tapasztalunk sok esetben, de mi nem adhatjuk fel.
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Most ismertetem a térségi TDM-el kapcsolatos előterjesztést.
Az Eger Térsége TDM Egyesület feladatai
1. A térséget egyben, az egyedi vonzástényezőket kiemelve fejt ki marketing tevékenységet.
Települések megismertetése (kiadványok, társulások, spotok, szolgáltatások
PR írások, szolgáltatások rendszerezése
A turizmus lényegére koncentrálva a bizalom építése, a várható kellemes turisztikai
élmény pozitív üzenetként továbbítása.
Regionális és országos terítés.
Szerződések a fontos küldő területeken működő médiával. (rádiók, helyi televíziók, kb.
150 kilométeres körben)
Amennyiben forrás megteremthető hirdetések országos lefedettségű TV-ben
Az alap marketing mellett a TDM- hez tartozó minősített rendezvények marketingjének támogatása. Településenként 1-2 db.
Egyéni érdeklődés felkeltése, fokozása!
2. E-marketing: közösségi oldalakra a települések feljuttatása szolgáltatókkal együtt költség
átvállalás
A TDM tagok értékesítésének támogatása (szállás, gasztronómia, program, közl.)
Foglalási rendszereken megjelenés finanszírozása (nagy tételben olcsóbb)
Szervezett turizmus, utazásszervezők
Pályázat, meghívás
3-5 utazásszervező kiválasztása azok közül, amelyek meghatározói a belföldi utazások
szervezésének.
Honlapon, katalógusban megjelenés utazási csomagokkal.
Együttműködés az MTZRT osztrák képviseletével
Két tartományban Alsó- Ausztria és
Burgenland) Alapgondolat: „a Dunától Keletre is van Magyarország
Együttműködés kialakítása a Lengyelország déli részén működő lengyelutazás
szervezőkkel.
Kiállítások. Belföldön közönség és szakvásár régiókban koncentrálva a főbb
küldő területekre
Levélakciók: településekről vendég lista alapján.
Eszközök vásárlása, fejlesztések
Lista alapján touch infó, installációk, fényképezőgép, laptop stb.
Oktatás szakmáknak és igényeknek megfelelően
Vállalkozásokkal a legszorosabb együttműködés az értékesítés legmodernebb és leg
hatékonyabb módszereinek megismertetése és alkalmazása.
A szerződés aláírása után feladatterv készül a végrehajtás részletes kidolgozásával
Fejlesztési hozzájárulás: 17 millió forint, az elnyert összeg kiegészítése.
A projekt végösszege: 113 500 000 F.
A projekt vége 2012 negyedik negyedév.
Vállalt foglalkoztatottak száma: 3 fő a 2012 végétől.
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A Térségi TDM és Szarvaskő Község közötti kapcsolata konkretizálva a település
idegenforgalmának fejlesztéséhez.

1. A település marketing feladatainak ellátásához 1 db 25 sec videó spot elkészítése
és sugárzása. kb 1 millió Ft.

2.Kiállítási installáció kölcsönzés.

3.Turisztikai kiadványok bemutatásához eszközök. 0.5 Millió Ft.

4. Touch Info 1 db. 3.Millió Ft.+szoftver

5.Rádió, TV reklám(település és turisztikai marketing) 2 Millió Ft.

6.Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogyan lehet a buszmegálló helyére egy db
olyan faházat telepíteni ahol a touch infó valamint információs pont létesülhet.
Ehhez a fejlesztéshez a Térségi TDM azt tekinti feladatának, hogy pályázatban
lehessen forrást teremteni a beszerzési források módosítása révén.

7. Színes fénymásoló (mely plakátok, meghívók, szórólapok készítésére is alkalmas)
használati lehetősége. Tervezett telepítési hely TDM iroda és EKTcT iroda.
Elmúlt 1-2 év nyomdai költségei kb. évi 200 e Ft.
Rádió spotok az elmúlt 1-2 évben évi 120.000,- Ft
8. Az öt éves együttműködés alatt fizetendő díjak:
- egyszeri fejlesztési hozzájárulás (2011. év)
- 2011. évi tagdíj
- 2012-2017-ig évente
Összesen

400-600 e Ft
171.430,- Ft
571.430,- Ft
4.000.010,- Ft- 4.200.010,-Ft

9. Várható támogatás az együttműködés 7 éve alatt:
- Eszközbeszerzés, szoftver, :
- Videó, rádió spotok gyártása, sugárzása,
kiadványok készítése, település és
turisztikai marketing, nyomdai termékek,
stb.:

3,5 – 4,5 millió Ft

4,0 – 10 millió Ft
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Benkó Dániel
Megkaptuk az írásos előterjesztés az Eger Térsége TDM Egyesülethez történő csatlakozással
kapcsolatban. Ebben az anyagban szerepel, hogy mit vállal az önkormányzat és mit ad a
TDM.
Érdekvédelmet- hogyan nem tudom, gazdasági tevékenység-semmi konkrétum, térségi
turisztikai információs oldalt hoz létre- hát van egy millió, marketingtevékenység,
településmarketing- elsősorban a mi feladatunk, pályázati tevékenység, nem pályázatfigyelés.
Szarvaskő Község Önkormányzata vállalja például, hogy önállóan működtet egy információs
irodát.
Barta Győző
Képviselő urak megkapták az Eger Térsége TDM Egyesülettel kapcsolatos tájékoztatást és
egy szerződés tervezetet középtávú együttműködésre vonatkozóan.
A kézhez kapott szerződés munkaanyag, ez változtatható, lehet elvenni és lehet hozzátenni.
Mellette található egy anyag, amely megfogalmazza, hogy mik a TDM-ek feladatai. Próbáltuk
leírni, hogy konkrétan Szarvaskő mit tudna ebből profitálni. Ez egy tervezet, azért vagyunk,
hogy megvitassuk és döntsünk.
Kérem Pataki urat, hogy magáról a TDM-ről adjon nekünk bővebb tájékoztatást.
Pataki Sándor
A TDM-ekre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008-ban írta ki a pályázatot. A térségi TDM
feltétele az volt, hogy három helyi TDM adhatja be a pályázatot.
A TDM maga az önkormányzatok és a szolgáltatók szövetsége. A térségi TDM-hez azért is
csatlakozhatnak csak önkormányzatok, mert a helyi TDM-ek jöttek létre azzal a céllal, hogy
ott a szolgáltatók csatlakoznak. A térségi TDM-eknek az a feladata, hogy azokon a helyek,
amelyek turisztikai célpontok lehetnek, ott működjenek a helyi TDM-ek. Ők a szolgáltatókat
alakítsák szakmai rendbe, ezekből a szolgáltatásokból a megfelelő élmény kitalálásával
csináljon olyan utazási csomagot, melyet a megnyert forrásokból a térségi TDM könnyebben
és hatékonyabban eljuttat a piacra. A térségi TDM-nek az a legfőbb feladata, hogy végezzen
települési marketinget, és végezzen olyan marketinget, melyben az utazási termékeket
népszerűsíti.
Azért kell települési marketinget csinálni, mert ahhoz, hogy a turisztikai szolgáltatásokat
hatékonyan tudjuk értékesíteni, meg kell teremteni a települések iránti bizalmat. A felmérések
igazolják, hogy a mi térségünkbe, Szabolcs, Hajdú-Bihar, Békés, Szolnok, Bács-Kiskun és
Budapest területéről jönnek a turisták.
Van olyan kolléganőnk, aki a 24 településen, elkezd megfelelő rendszerrel és tudatossággal
járni. A szállásadókkal konzultálva segít utazási csomagokat készíteni. Az utazási csomagokat
valahogyan el kell juttatni a piacra. Az egyik az internet lehetősége. Annak érdekében, hogy a
szervezett turizmusban megjelentessük ezt a 24 települést, úgy néz ki, hogy a magyar belföldi
utazásszervezés 60-65%-át magáénak tudható utazási irodákkal olyan megállapodást kötünk,
hogy föltehetjük az utazási csomagjainkat a honlapjukra.
A TDM tagoknak az a dolga, hogy azokat a csomagokat, melyeket elkészítettek, hogy magas
színvonalon, tartósan, árérték alatt szolgáltassák. Minden kategóriában a kategóriának
megfelelő minőséget kell biztosítani. A TDM-nek az a feladata, hogy a szolgáltatókat segítse,
hogy a piacon megjelenhessenek. Eszközöket vásárolhat a térségi TDM. A pályázat, 82%-os
támogatást ad. December 2-án aláírásra került a támogatási szerződés. Van egyszer egy
fejlesztési támogatás, mely 17 millió forint. Ezt oszlik szét az egész térségben. Tudni kell,
hogy mekkora a súlya a piacon a községnek. Egy települési önkormányzat, melynek
turisztikai potenciája van, az 4 -6 százezer forint között fizessen. Ezért durván 4-6 millió
forint között fog kapni. Kap eszközt, installációt kölcsönözhet ingyen, van egy olyan
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forrásterület megjelölve ahol a térségben dolgozó szolgáltatóknak, egyetértés alapján,
megfinanszírozza a kiállításra való megjelenését.
A pályázatban szép összeg áll rendelkezésre oktatás finanszírozására, elsősorban
felnőttképzésre.
Bevezetésre kerül a következő szolgáltatás. Egy vendéglátóhoz érkezik egy idegen nyelvű
megkeresés. Ha elküldi a helyi TDM-be, ott lefordítják és visszaküldik a részére lefordítva. A
TDM célja, hogy a vendégéjszakák számát 8 %-kal növelje.
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy csatlakozik a térségi TDM-hez, akkor ezt egy
középtávú együttműködési megállapodásban szabályozzuk, melyben szerepel az is, hogy
mennyi tagdíjat fizet az önkormányzat, mennyi fejlesztési hozzájárulást, és 90%-os
pontossággal az is, hogy a település mit kap forintosítva. Ezt öt évre kell megkötni.
Barta Győző
Amit Szarvaskő ezért kap, az videó és rádióspotok készítése, installáció kölcsönzése, egy
információs pont elhelyezése, színes fénymásoló ingyenes használata.
Lőrincz József
Szeretem a tényeket látni. Én 376 lakótárs dolgaiért vagyok felelős. Nekik kell elszámolnom.
Nekik kell biztosítani egy nyugodt kiszámítható holnapot. Ha ebbe belefér az, hogy olyan
dolgot teszek amelyből mindenki profitál, akkor azt meg kell tenni. De megfoghatatlan közös
konkrétumokat, biztosítékot nélkülöző bizonytalan lehetőségekre pénzt költeni nem javaslom.
Barta Győző
Ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő - Testülete megtárgyalta és elfogadta az
Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel megkötendő középtávú
együttműködési megállapodás tervezetét. A szerződés tervezetet elfogadta és felhatalmazza
polgármester urat, hogy azt aláírja.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

SZAVAZÁS

Barta Győző polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 2 igen és 3
ellenszavazattal elutasította a határozati javaslatot.
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1/2011.(01.11.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete megtárgyalta és nem támogatja
az Eger Térsége Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülettel a középtávú
együttműködési megállapodás megkötését.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismertetem a 2. napirendi pontot.

Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. évi munkaterve.

(JAVASLAT)
2011. 01. 11.

Képviselő testületi ülés

2011. 02. 22.

Képviselő testületi ülés

2011. 03. 22.

Képviselő testületi ülés

2011. 04. 19.

Képviselő testületi ülés

2011. 05. 06

Falugyűlés

2011. 05. 17

Képviselő testületi ülés

2011. 06. 21.

Képviselő testületi ülés

2011. 07. 19.

Képviselő testületi ülés

2011. 09. 06.

Képviselő testületi ülés

2011. 10. 11.

Képviselő testületi ülés

2011. 11. 08.

Képviselő testületi ülés

2011. 11. 08.

Közmeghallgatás

2011. 12. 06.

Képviselő testületi ülés

2011. 12. 28.

Képviselő testületi ülés
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TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK
2011. évi Szarvaskő Községi Önkormányzat …./2011. (………) sz. rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
(február 28-ig)

2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása

(november 30-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(május 31-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-II. negyedéves helyzetéről
készített Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(szept.15-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-III. negyedéves helyzetéről
készített Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(december 15-ig)

2010. évi költségvetési beszámoló

(május 31-ig)

2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …./2011(……)
számú önkormányzati rendelet negyedévenkénti szükség szerinti módosítása
2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályozása

(december 31-ig)

Civil szervezetek beszámolója

(május 31-ig)

2012. évi rendezvénytervezet elfogadása

(december 31-ig)

Közbiztonsági beszámoló 2010. évről

(március 31-ig)

Adórendelet szükség szerinti módosítása

(november 30-ig)

Adóhatósági beszámolók (éves, negyedéves) vitája

Beszámoló az EKTcT 2010. évi tevékenységéről

(március 31-ig)

Folyékony kommunális hulladék 2011. évi díjváltozása

(február 15-ig)
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Ivóvíz, csatornadíj és szilárd kommunális hulladék 2012. éves díjának elfogadása
(december 31-ig)

Szarvaskő, 2011. január 07.

Barta Győző s.k.
polgármester

Lőrincz József
Január 20-a után megjelennek az új pályázati kiírások. Kérem, hogy ezeket figyeljük, és
előterjesztéseket készítsünk azokról, melyek Szarvaskőt érinthetik. Kiemelten gondolok itt a
határhasznosítási lehetőségeire. Javaslom a határidőt június 30-ig.

Dr.Zsirai Sándor
Javaslom a rendezvényekkel kapcsolatban, hogy a forgatókönyv, felelősök és
költségvetésének előtervezését. Ezt kérem február 28-ig lebonyolítani.
Barta Győző
Ismertetem a határozati javaslatot:
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete megtárgyalta és elfogadta a
2011. évi munkatervet.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a
határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:
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2/2011.(01.11.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő- Testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011.
évi munkatervet.

2011. 01. 11.

Képviselő testületi ülés

2011. 02. 22.

Képviselő testületi ülés

2011. 03. 22.

Képviselő testületi ülés

2011. 04. 19.

Képviselő testületi ülés

2011. 05. 06

Falugyűlés

2011. 05. 17

Képviselő testületi ülés

2011. 06. 21.

Képviselő testületi ülés

2011. 07. 19.

Képviselő testületi ülés

2011. 09. 06.

Képviselő testületi ülés

2011. 10. 11.

Képviselő testületi ülés

2011. 11. 08.

Képviselő testületi ülés

2011. 11. 08.

Közmeghallgatás

2011. 12. 06.

Képviselő testületi ülés

2011. 12. 28.

Képviselő testületi ülés

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK
2011. évi Szarvaskő Községi Önkormányzat …./2011. (………) sz. rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
Rendezvényekkel kapcsolatos költségvetés, felelősök megnevezése, forgatókönyv elkészítése.
(február 28-ig)

2012. évi költségvetési koncepció tárgyalása és elfogadása

(november 30-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I negyedéves helyzetéről készített
Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(május 31-ig)
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Pályázatok figyelése, különös tekintettel a mezőgazdaság területek hasznosítására
vonatkozóan.
(június 30-ig)
Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-II. negyedéves helyzetéről
készített Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(szept.15-ig)

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-III. negyedéves helyzetéről
készített Beszámoló tárgyalása és elfogadása.
(december 15-ig)

2010. évi költségvetési beszámoló

(május 31-ig)

2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló …./2011(……)
számú önkormányzati rendelet negyedévenkénti szükség szerinti módosítása
2012. évi átmeneti gazdálkodás szabályozása

(december 31-ig)

Civil szervezetek beszámolója

(május 31-ig)

2012. évi rendezvénytervezet elfogadása

(december 31-ig)

Közbiztonsági beszámoló 2010. évről

(március 31-ig)

Adórendelet szükség szerinti módosítása

(november 30-ig)

Adóhatósági beszámolók (éves, negyedéves) vitája

Beszámoló az EKTcT 2010. évi tevékenységéről

(március 31-ig)

Folyékony kommunális hulladék 2011. évi díjváltozása

(február 15-ig)

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pontot.
A Pék-Laci Kft-vel megkötött bérleti szerződésünk az élelmiszer és italbolt üzemeltetésére
vonatkozóan 2010. december 31. napján lejárt.
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Javaslom, hogy az üzlethelyiségek bérbeadását, nem bérbe adását, esetleg a bérlő
személyének változását egy kicsit jobban készítsük elő.
Javaslom, hogy ezt a bérleti szerződést 2011. április 30.napjáig hosszabbítsuk meg.
2007.évtől , évente 5000,-Ft összeggel emelkedett a bérleti díj. 2010. évben havonta 140 e Ftot fizettek. Javaslom, hogy 2011. április 30. napjáig havonta 145 e Ft legyen a bérleti díj.

Lőrincz József
Javaslom, hogy saját magunknak határozzuk meg az időpontot, hogy március 31-ig a
képviselő testület megtárgyalja a további hasznosítás lehetőségeit.

Barta Győző
Ismertetem a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
A Pék-Laci Sütőipari és Szolgáltató Kft-vel megkötött helyiségbérleti szerződés 2010.
december 31. napjával lejárt.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a bérlővel a szerződést 2011.
április 30. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díjat 2011. január 01-től 2011. április 30-ig
terjedő időszakra 145.000,-Ft (Egyszáznegyvenötezer forint)/hó összegben határozza
meg. A bérlemény további hasznosításáról a Képviselő – Testület 2011. március 31-ig dönt.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS

Barta Győző megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen szavazattal, elfogadta a
határozati javaslatot.
A Képviselő Testület 5 egyhangú igen szavazattal (tartózkodás és ellenszavazat nélkül)
meghozta az alábbi határozatot:

3/2011.(01.11.) Képviselő-Testületi Határozat
A Pék-Laci Sütőipari és Szolgáltató Kft-vel megkötött helyiségbérleti szerződés 2010.
december 31. napjával lejárt.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete a bérlővel a szerződést 2011.
április 30. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díjat 2011. január 01-től 2011. április 30-ig
terjedő időszakra 145.000,-Ft (Egyszáznegyvenötezer forint)/hó összegben határozza
meg.
A bérlemény további hasznosításáról a Képviselő – Testület 2011. március 31-ig dönt.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
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Barta Győző
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az infrastrukturális beruházással kapcsolatban beadott első
kifizetési kérelemre megérkezett az első utalás, így ezen a számlán jelenleg 35.936.081,-Ft
van. December végén beadtuk a záró kifizetési kérelmet.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy kétféle megkeresés érkezett aláírásokkal ellátva a lakosok
részéről az önkormányzathoz. Az egyik a az újtelepi feljáró, Rózsa és Tölgyfa u., a feljáróban
lévő buszmegálló és gyalogjárda síkosság mentesítését kifogásolja az ottani lakosság.
A másik beadvány a szilárd kommunális hulladék szállítására vonatkozik, mely szerint az ott
élő lakosságnak nem keletkezik annyi hulladéka ami indokolná a heti rendszerességgel
történő szállítást. Az önkormányzati rendelet tartalmazza, hogy a két hetente történő szállítást
az ÁNTSZ nem engedélyezi.
Lőrincz József
Amikor bevezettük ezt a jellegű kommunális hulladék szállítást, meghatároztuk, hogy egy év
múlva felülvizsgáljuk.
Barta Győző
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a folyékony kommunális hulladék szállításának az ára
emelkedik 2011. évtől .
2011. január 01. napjától a szennyvízszállítás díja bruttó 1.100,-Ft/m3.

Lőrincz József
Mivel a közmeghallgatáson is elhangzott a Tölgyfa úti csatornadíj, és szennyvízcsatorna
problémája, ezzel kapcsolatban javaslom a pályázatok figyelését, együttműködve a
szolgáltatóval, talán találva olyan lehetőségeket, mellyel felújítani lehetne a meglévő
rendszert, oly módon, hogy a teljes újtelep rá tudjon kötni.
Barta Győző
Javaslom, hogy a következő testületi ülések egyikére (április 30-ig), hívjuk meg a szolgáltató
képviselőit és Fekete György tervező, aki a szarvaskői csatorna tervet készítette.
Lőrincz József
Kérdésem, hogy a paintballnak nevezett pályát használó vállalkozó fizeti e a bérleti díjat?
Közmunkásaink szerződése lejárt. Kérdésem, hogy milyen módon tudunk tovább
foglalkoztatni embereket?
Barta Győző
Vannak olyan emberek akiket a közfoglalkoztatásba be lehet vonni.
Lőrincz József
Kérem utánanézni, hogy a buszmegállóban és a Borsodi híd mellett lévő hirdető felület kié és
milyen szerződés van rá kötve.
Az orvosi rendelőben régóta nem működik a telefon. Kérem ezt megvizsgálni, és annak a
lehetőségét, hogy az internet milyen módon lehetne elérhető.
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Barta Győző
Kérdezem, hogy van e több hozzászólás, észrevétel?
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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