JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. március 22-én megtartott testületi
üléséről.
Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai
Sándor
Tanácskozási joggal: Dr. Kovács Luca Eger Megyei Jogú Város jegyzője
Meghívott vendég: Schmidt Istvánné
Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna
Barta Győző
Köszöntöm a megjelent képviselő urakat és a megjelent érdeklődő lakosságot. Külön
tisztelettel köszöntöm Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjét Dr. Kovács Lucát, valamint
köszöntöm Schmidt Istvánné közoktatási referenst az egri Kistérség részéről.
Megkérem jegyző asszonyt egy rövid bemutatkozásra.
Dr. Kovács Luca
Március 01.napjától látom el a jegyzői feladatokat Egerben. Miskolcon végeztem jogi
egyetemet, 12 évig ügyvédként tevékenykedtem. 2006. évben hívott maga mellé Habis úr, a
titkárságát vezettem március 01-ig.
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. Beszámoló az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
2. Szarvaskő Község Önkormányzatának 42/2007.(XII.28.) sz. képviselő testületi
határozattal
elfogadott
az
Önkormányzat
tulajdonában
lévő
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések
bérleti díjtételének módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
3. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2/2011.(I.11.)
határozattal elfogadott rendezvénynaptár kiegészítése.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

sz.

képviselő

4. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
5.

Szarvaskő Község Önkormányzatához beékezett szociális kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
(zárt ülés)
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testületi

A képviselők a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Kérdezem, hogy a napirendekkel kapcsolatban van e kiegészítés?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 5 egyhangú igen
szavazattal elfogadta.
NYÍLT ÜLÉS
Barta Győző
Ismerteti az első napirendi pontot.
1. Beszámoló az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről.
Ismerteti a beszámolót.
Kérem a véleményeket, kérdéseket. Kérdezem, hogy a Kistérség részéről van e szóbeli
kiegészítés.
Schmidt Istvánné
A közoktatás területén dolgozom, de a társulás életének többi tevékenységébe is
bekapcsolódom. Ha bármi kérdésük van, szívesen válaszolok.

Nahóczki László
Kérdezem, hogy melyek azok az erősségek, melyek fejlesztve lesznek a jövőben, és melyek a
gyengeségek vannak?
Schmidt Istvánné
Biztos, hogy az idegenforgalomban, területfejlesztésben a jövőben előre kellett lépnünk. A
pályázati forrásoknak a bevonására nagymértékben szükség lesz.
Dr.Zsirai Sándor
Személyi összetételében ki az aki a pályázatokkal foglalkozik. Elkészült e és van e a
turizmusra vonatkozó programja és ez mit takar?
Schmidt Istvánné
Jelenleg a pályázat írással Hídvégi Éva kolléganő foglalkozik és Jordán Péter.
A Kistérség alapító tagként csatlakozott az Eger térségi TDM-hez. A TDM olyan eszközöket
és szolgáltatásokat biztosít, melyek hiányt pótolnak.
Barta Győző
Célul tűztük ki az elektronikus közigazgatás megszervezését. Az első lépést megtettük egy
közös iktatószoftver beszerzésével. Ez a kistérség minden településén működik. A következő
egy egységes közigazgatás. Ez Eger nélkül nem tud működni. Ez az egri rendszerhez
csatlakozva tud működni. Ennek alapfeltétele, hogy legyen pályázati lehetőség.
Másik fontos terület a megújuló energiaforrásoknak minél szélesebb körű alkalmazása.
Benkó Dániel
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Kérdésem, hogy a gyermekjóléti intézkedések , és a közoktatás területén mi az amit már elért
ez a társulás?
Másik kérdésem, hogy a kisgyermekek Eger városba járnak óvodába és általános iskolába. Ez
50% állami normatíva, és 50% önkormányzati költség. A múltkori testületi ülésen volt arról
szó, hogy Eger önkormányzata ezt a kiadást átterhelné Szarvaskő község önkormányzatára. A
társulás szakmailag tud e ráhatni, vagy segítséget nyújtani, hogy ne terhelje Szarvaskő költség
vetését a jövőben.
Schmidt Istvánné
Intézményfenntartó társulások működnek a kistérség területén. Sok kistelepülésnek a
közoktatási intézményben nem volt megfelelő a szakos ellátottság. Ezekben a társulásokban
olyan szakmai együttműködések valósultak meg, amelyben a szakos ellátottság megfelelő.
A gyermekjóléti intézményünk ellátja a gyermekjóléti alapellátási feladatokat, mint a
gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, családi napközi és helyettes szülői
hálózat.
Normatív finanszírozás biztosítja ezeknek a feladatoknak az ellátását.
Dr. Kovács Luca
Eger városának jelentősen hozzá kell járulni az oktatási költségekhez. Elindult a megye
viszonylatában egy felmérés. Megyei viszonylatban kell felülvizsgálni az iskolák fenntartási
létét. Felmerül, koncepció, a gyakorlati kidolgozása hosszabb távú.
Barta Győző
Ha jól tudom, az iskolai beiratkozások már megtörténtek. Kérdésem, hogy ez az ősszel
iskolába lépő gyermekeket érinti e?
Dr. Kovács Luca
Biztos, hogy még nem fogja érinteni.
Lőrincz József
Kérdésem, hogy Szarvaskő mit kap a társulástól, miben támaszkodhat a társulásra?
Barta Győző
A kistérségi társulásba Szarvaskő, mint más település is, tagdíjat fizet. A mozgókönyvtári
szolgáltatásra 550 e Ft összeget kapott plusz támogatásként. Az hogy az átmeneti otthonra
nem szüksége a szarvaskői családoknak, az pozitívum, de nagydolog, hogy meg van a
lehetőség.
Közösen látjuk el az orvosi ügyeletet.
Kérdezem, hogy van e még hozzászólás, észrevétel?
Mivel nincs, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
beszámolót az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről.

SZAVAZÁS

3

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:

16/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
beszámolót az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Ismertetem a második napirendi pontot.
2. Szarvaskő Község Önkormányzatának 42/2007.(XII.28.) sz. képviselő
testületi határozattal elfogadott az Önkormányzat tulajdonában lévő
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti
szerződések bérleti díjtételének módosítása.

Az elmúlt testületi ülésen felvetődött, hogy a haszonbérleti díjak tervezetét módosítsuk.
A haszonbérleti szerződés szövegezésében nem történne változtatás. A mellékletét
képező díjtételekben kíván változtatást eszközölni a testület.
Előterjesztés
Szarvaskő Község Önkormányzatának 42/2007.(XII.28.) sz. képviselő testületi határozattal
elfogadott az Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra
vonatkozó haszonbérleti szerződések bérleti díjtételének módosítására.

Éves bérleti díjtételek:
IV. övezet ( mezőgazdasági terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű)
300 m2 alatt
6.-Ft/m2/év
300-600 m2
4,-Ft/m2/év
600 m2 fölött
2,-Ft/m2/év

1 hektár fölött legeltetési céllal 0,50,-Ft/m2/év

III. övezet (Denár, Bérc, a Malom egyéb részei)
300 m2 alatt
6.-Ft/m2/év
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300-600 m2
600 m2 fölött

4,-Ft/m2/év
2,-Ft/m2/év

II. övezet (Nyugodódűlő, Vaskapudűlő és a Szérűskert, a régi malom felvízcsatorna,
illetve a Bélapátfalvára vezető út közötti terület.)
200 m2 alatt
50,-Ft/m2/év
200-500 m2
35,-Ft/m2/év
500 m2 fölött
25,-Ft/m2/év
I. övezet (belterület, mely az újtelep és az ófalu)
100 m2 alatt
100,-Ft/m2/év
100-300 m2
70,-Ft/m2/év
300 m2 fölött
50,-Ft/m2/év
Az új haszonbérleti szerződések maximum 5 éves időtartamra köthetőek.

Barta Győző
polgármester

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a az
Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra
vonatkozó haszonbérleti szerződések bérleti díjtételének módosítására.
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Szarvaskő
Község
Önkormányzatának
tulajdonában
lévő
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések
bérleti díjtételét az alábbiak szerint állapítja meg.

Éves bérleti díjtételek:
IV. övezet ( mezőgazdasági terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű)
300 m2 alatt
6.-Ft/m2/év
300-600 m2
4,-Ft/m2/év
600 m2 fölött
2,-Ft/m2/év
1 hektár fölött legeltetési céllal 1,-Ft/m2/év
III. övezet (Denár, Bérc, a Malom egyéb részei)
300 m2 alatt
6.-Ft/m2/év
300-600 m2
4,-Ft/m2/év
600 m2 fölött
2,-Ft/m2/év
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II. övezet (Nyugodódűlő, Vaskapudűlő és a Szérűskert, a régi malom felvízcsatorna,
illetve a Bélapátfalvára vezető út közötti terület.)
200 m2 alatt
50,-Ft/m2/év
200-500 m2
35,-Ft/m2/év
500 m2 fölött
25,-Ft/m2/év
I. övezet (belterület, mely az újtelep és az ófalu)
100 m2 alatt
100,-Ft/m2/év
100-300 m2
70,-Ft/m2/év
300 m2 fölött
50,-Ft/m2/év
Felelős: Barta Győző Polgármester
Határidő: értelem szerint

Benkó Dániel
A IV. övezetnél (mezőgazdasági terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű) módosítani
kívánt díjtételeket, miszerint 1 hektár fölött legeltetési céllal 0,50,-Ft/m2/év összeggel adunk
bérbe területet, javaslom, hogy egészítsük ki azzal, hogy azok a szerződések, mely ilyen
bérleményekre köttetnek, egy évre legyenek megkötve.
Valamint vitassuk meg, hogy a szerződésben, vagy az előterjesztésben szerepeltessük e hogy
az év végén a bérelt területén a bérlő tisztító kaszálást kell, hogy végezzen.
Nahóczki László
Javaslom, hogy ne csak a legeltetésre szolgáló területekre kössünk egyéves szerződést, hanem
a többi területre is, hiszen a határ hasznosítása tényleg kardinális kérdés. Az innentől
megkötendő szerződésekre gondolok.
Benkó Dániel
Ez technikai kérdés. Egybefüggő nagy fizikai blokkot képeznek a mezőgazdasági
szakigazgatási hivatal nyilvántartása szerint. A legnagyobb bérlemény 1 ha, mely külön
helyrajzi számon szereplő zártkert.
Barta Győző
Ezt a korlátozást úgy gondolom, hogy csak a IV. övezetre javaslom érvényesíteni.
A szerződéseknek tartalmaznia kell az év végi kötelező tisztító kaszálást.
Lőrincz József
Egyik kiemelt feladatunk az elkövetkezendő években a szérűskerti területek valamiféle
hasznosítása. Két év múlva a mezőgazdasági területalapú támogatás meg fog szűnni. Ezért
vettem volna szívesen egy olyan előterjesztést, ahol ennek a várható hatása is ki van élezve,
mert közösen elhatároztuk, hogy a határral valamit kezdeni kell.
A legeltetési céllal történő területbérletre vonatkozóan a díjtételt 1,-Ft összegben javaslom
módosítani.
Barta Győző
Az igény, hogy egy határhasznosítási koncepciót letegyünk, az megvan, de ennek a mostani
előterjesztésnek ez nem volt célja.
Dr.Zsirai Sándor
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A fő kérdés, hogy az önkormányzat tud e a rendeletben leírtaknak a lakossággal szemben
érvényt szerezni, vagy sem. Ha nem tartja be a rendelet pontjait, akkor a szankciókat
alkalmazni kell.
A határra vonatkozóan mindenképpen kell egy hosszú távú hasznosítási koncepciót
kidolgozni, aminek 2013 utáni időszakra ennek érvényben kell lenni.

Barta Győző
Mivel nincs több hozzászólás, szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat tulajdonában lévő zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra
vonatkozó haszonbérleti szerződések megkötésére, és a
bérleti díjtételének
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Szarvaskő Község Önkormányzata tulajdonában lévő, zártkerti/külterületi/belterületi
ingatlanokra vonatkozóan, az új haszonbérleti szerződések 5 éves időtartamra
köthetőek, kivéve a IV. övezetre, mely területekre kizárólag 1 éves időtartamú
haszonbérleti szerződés köthető, év végi kötelező tisztító kaszálás előírásával.
Község
Önkormányzatának
tulajdonában
lévő
Szarvaskő
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések
bérleti díjtételét az alábbiak szerint állapítja meg.

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:

17/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat
tulajdonában lévő zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti
szerződések megkötésére, és a bérleti díjtételének módosítására vonatkozó előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
Szarvaskő Község Önkormányzata tulajdonában lévő, zártkerti/külterületi/belterületi
ingatlanokra vonatkozóan, az új haszonbérleti szerződések 5 éves időtartamra köthetőek,
kivéve a IV. övezetre, mely területekre kizárólag 1 éves időtartamú haszonbérleti szerződés
köthető, év végi kötelező tisztító kaszálás előírásával.
Szarvaskő Község Önkormányzatának tulajdonában lévő zártkerti/külterületi/belterületi
ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződések bérleti díjtételét az alábbiak szerint állapítja
meg.
Éves bérleti díjtételek:
IV. övezet ( mezőgazdasági terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű)
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300 m2 alatt
300-600 m2
600 m2 fölött

6.-Ft/m2/év
4,-Ft/m2/év
2,-Ft/m2/év

1 hektár fölött legeltetési céllal 1,-Ft/m2/év
III. övezet (Denár, Bérc, a Malom egyéb részei)
300 m2 alatt
6.-Ft/m2/év
300-600 m2
4,-Ft/m2/év
600 m2 fölött
2,-Ft/m2/év
II. övezet (Nyugodódűlő, Vaskapudűlő és a Szérűskert, a régi malom felvízcsatorna,
illetve a Bélapátfalvára vezető út közötti terület.)
200 m2 alatt
50,-Ft/m2/év
200-500 m2
35,-Ft/m2/év
500 m2 fölött
25,-Ft/m2/év
I. övezet (belterület, mely az újtelep és az ófalu)
100 m2 alatt
100,-Ft/m2/év
100-300 m2
70,-Ft/m2/év
300 m2 fölött
50,-Ft/m2/év
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Ismertetem a következő előterjesztést.

Szarvaskő Község Képviselő-testületének rendelet-tervezete az állattartás helyi
szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az állattartás
helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
javaslatot és elrendeli a rendelet-tervezet 15 napos kifüggesztését.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Szarvaskő Község Képviselő-testületének ……/……….sz. rendelet-tervezete az
állattartás helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról.

8

A rendelet a következőekben módosul:
9.§. (1) Az I. övezetben a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartásával
valamennyi haszonállat tartható. A tartható állatszám maximum 2 nagytestű haszonállat, 6
kistestű haszonállat, 100 baromfi, 120 egyéb kedvtelésből tartott kisállat, 3 eb, 3 macska,
valamint ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától való
elválasztásukig.
Kérelemre valamennyi érintett szomszéd hozzájárulásával a tartható állatok számától, el lehet
térni.
A rendelet I. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok

a védőtávolság méterben meghatározva
lakóépülettől,
pihenőépülettől

b e v i z s g á l t a t o t t
fúrott kúttól,

i v ó v i z e s
ásott kúttól

Nagytestű állat
- 2 állatig
- 2 állat felett

1m
5m

10 m
10 m

15 m
50 m

1m
5m

5m
10 m

10 m
15 m

Kistestű állat
9. §. (1)
9. §. (2)

Lakó-és pihenőépületek bejárati oldala, nagyméretű ablakokkal ellátott panoráma kilátást,
vagy szellőzést szolgáló frontjai, valamint étkezési, pihenési funkciót szolgáló teraszok
mellett csak a szomszéd(ok)-al történt egyeztetés és a megállapodás írásos rögzítése után lehet
állattartás céljára szolgáló létesítményt elhelyezni.

Barta Győző
polgármester

Dr.Zsirai Sándor
Véleményem szerint semmi nem indokolja, hogy belterületen 1 m-re tegyük a 2 nagytestű
állatokat a lakó-és pihenő épületektől, és e felett 5 m-re.
Én ennek szenvedő alanya voltam évekkel ezelőtt. Azt senkinek nem kívánom. Teljesen
elfogadhatónak találom a meglévő rendeletünkben előírt védőtávolságokat.
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Benkó Dániel
Kérem a képviselőket, hogy arra adjanak választ, hogy ha szarvaskői viszonylatban nézzük,
belterületei ingatlanon baromfit tart, és az meghaladja a 20 darabszámot, mely az eddigi
rendeletünk szerint 15 m távolságot kell tartani a szomszéd épülettől. Ha a szarvaskői portákat
nézzük, akkor a 90%/-nál megvalósíthatatlan a 15 m távolság betartása. Szinte sehol nem
lehet betartani a jelenleg hatályos állattartási rendeletünk ezen szabályozását.
Nahóczki László
Javaslom, hogy lakóépülettől a 2 nagytestű állat tartásánál a védőtávolságot módosítsuk 5
méterre.
Dr.Zsirai Sándor
Javaslom, hogy a 2 nagytestű állat felett a védőtávolság 10 méter legyen.
Benkó Dániel
2 nagytestű állatig engedélyezzük belterületen az állattartást, 2 állat felett ne, kivéve, a
szaporulatát a választásig.
Barta Győző

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az állattartás
helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló
javaslatot és elrendeli a rendelet-tervezet 15 napos kifüggesztését.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
SZAVAZÁS
A Képviselő Testület 4 igen szavazattal, 1tartózkodás mellett megalkotta az alábbi
önkormányzati rendeletet. (Az elfogadott rendelet egységes szerkezetben a jegyzőkönyvhöz
mellékletként kerül csatolásra!)
Szarvaskő Község Képviselő-testületének 3/2011.(III.22.) .sz. rendelete az állattartás
helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (05.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.
9.§. (1) Az I. övezetben a vonatkozó jogszabályok és e rendelet előírásainak betartásával
valamennyi haszonállat tartható. A tartható állatszám maximum 2 nagytestű haszonállat,
valamint ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától való
elválasztásukig. 6 kistestű haszonállat, 100 baromfi, 120 egyéb kedvtelésből tartott kisállat,
3 eb, 3 macska, valamint ezek szaporulatai maximum 3 hónapos korukig, illetőleg az anyától
való elválasztásukig.
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Kérelemre valamennyi érintett szomszéd hozzájárulásával a tartható állatok számától, el lehet
térni.
I. sz. melléklete
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok

a védőtávolság méterben meghatározva
lakóépülettől,
pihenőépülettől

b e v i z s g á l t a t o t t
fúrott kúttól,

i v ó v i z e s
ásott kúttól

Nagytestű állat
- 2 állatig

5m

10 m

15 m

1m
5m

5m
10 m

10 m
15 m

Kistestű állat
9. §. (1)
9. §. (2)

Lakó-és pihenőépületek bejárati oldala, nagyméretű ablakokkal ellátott panoráma kilátást,
vagy szellőzést szolgáló frontjai, valamint étkezési, pihenési funkciót szolgáló teraszok
mellett csak a szomszéd(ok)-al történt egyeztetés és a megállapodás írásos rögzítése után lehet
állattartás céljára szolgáló létesítményt elhelyezni.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismertetem a következő napirendi pontot.
3. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2/2011.(I.11.) sz. képviselő testületi
határozattal elfogadott rendezvénynaptár kiegészítése.

2011. február 05 vagy február 12. Szánkós Farsang
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
2011. március 15. Nemzeti Ünnep
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat és BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
10 e,-Ft
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2011. április 24. „Honi Húsvét” Szarvaskőben
Szervező: Jobbik Szarvaskői Alapszervezete
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása

100 e ,-Ft
?,-Ft

2011. április 30. Majális
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat, „Szarvaskőért” Alapítvány
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
150 e ,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50,-Ft
2011. május 14. Öko-Park Teljesítménytúra
Szervező: Öko-Park Hungary Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:

20 e,-Ft
150 e,-Ft

2011. június 04. Nemzeti Emléknap
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:

30 e Ft
0,-Ft

2011. június 26. Keresztelő Szent János napi Búcsú
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Pék-Laci Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
2011. július 23. Falunap
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata és minden civil szervezet, BEG Stúdió Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
500 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
1.500, e-Ft

2011.július 24. Szent Anna napi Búcsú (Gilitka kápolna)
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata , BEG Stúdió Kft., Csuhány Béla
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50 e,-Ft
2011. augusztus 20. Szent István nap
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat, Római Katolikus Egyház
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása
0,-Ft

2011. október 01. Várfelfutó verseny
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzat, Öko-Park Hungary Kft., BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
100,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
2011. október 21-22. Csipkebogyó Fesztivál
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskőért Alapítvány, minden civil
szervezet, BEG Stúdió Bt.
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Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:

500 e-Ft
2.000 e,-Ft

2011. október 23. Nemzeti Ünnep
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzat, BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e -Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
10 e,-Ft
2011. december 03. Mikulás Ünnepség
Szervező: Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület, BEG Stúdió Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
180 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
20 e Ft
2011. december 17. Nyugdíjas Karácsony
Szervező:Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:

220 e Ft
30 e Ft

2011. november 27.- december 04.- december 11 Adventi gyertyagyújtás
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50 e Ft

2011. december 18. Adventi gyertyagyújtás és Karácsonyi Betlehemes játék
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
20 e Ft
Balatonedericsi programok
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:

500 e Ft
260 e Ft

Önkormányzat tervezett kiadásai összesen:
Rendezvények egyéb kiadásai összesen:

2.610 e Ft
4.150 e Ft

Szarvaskő, 2011. március 18.

Barta Győző s.k.
polgármester
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Kérem a hozzászólásokat, javaslatokat.
Lőrincz József
Úgy terveztük, hogy a Honi Húsvét, egy önjáró rendezvény, mely kitermeli a költségeit.
Ha az önkormányzat támogatná a rendezvényt azzal, hogy az Émász lekötést, és a
szemétszállítást, konténer kihelyezésének költéségét magára vállalja, akkor a befojt
bevételből, ilyen nagyságrendben a szervezők támogatnák a települést.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és a kiegészítésekkel
elfogadta Szarvaskő község rendezvény naptárát.
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:

18/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő testülete megtárgyalta és a kiegészítésekkel
elfogadta Szarvaskő község rendezvény naptárát.
2011. február 05 vagy február 12. Szánkós Farsang
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
Felelős: Barta Győző és Benkó Dániel
2011. március 15. Nemzeti Ünnep
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat és BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
10 e,-Ft
Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. április 24. „Honi Húsvét” Szarvaskőben
Szervező: Jobbik Szarvaskői Alapszervezete
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása
Felelős: Lőrincz József, Benkó Dániel

100 e ,-Ft
?,-Ft

2011. április 30. Majális
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat, „Szarvaskőért” Alapítvány
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
150 e ,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50,-Ft
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Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. május 14. Öko-Park Teljesítménytúra
Szervező: Öko-Park Hungary Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:
Felelős: Dr. Zsirai Sándor

2011. június 04. Nemzeti Emléknap
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:
Felelős: Benkó Dániel, Lőrincz József

20 e,-Ft
150 e,-Ft

30 e Ft
0,-Ft

2011. június 26. Keresztelő Szent János napi Búcsú
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Pék-Laci Kft.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. július 23. Falunap
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata és minden civil szervezet, BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
500 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
1.500, e-Ft
Felelős: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011.július 24. Szent Anna napi Búcsú (Gilitka kápolna)
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata , BEG Stúdió Kft., Csuhány Béla
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50 e,-Ft
Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. augusztus 20. Szent István nap
Szervező: Szarvaskő Községi Önkormányzat, Római Katolikus Egyház
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása
0,-Ft
Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. október 01. Várfelfutó verseny
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzat, Öko-Park Hungary Kft., BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
100,-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
0,-Ft
Felelős: Lőrincz József, Dr. Zsirai Sándor
2011. október 21-22. Csipkebogyó Fesztivál
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskőért Alapítvány, minden civil
szervezet, BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
500 e-Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
2.000 e,-Ft
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Felelős: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2011. október 23. Nemzeti Ünnep
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzat, BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
20 e -Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
10 e,-Ft
Felelős: Barta Győző, Nahóczki László
2011. december 03. Mikulás Ünnepség
Szervező: Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület, BEG Stúdió Bt.
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
180 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
20 e Ft
Felelős: Nahóczki László
2011. december 17. Nyugdíjas Karácsony
Szervező:Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
Rendezvény egyéb kiadása:
Felelős: Nahóczki László

220 e Ft
30 e Ft

2011. november 27.- december 04.- december 11 Adventi gyertyagyújtás
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
50 e Ft
Felelős: Lőrincz József, Benkó Dániel
Felelős: Nahóczki László, Barta Győző
2011. december 18. Adventi gyertyagyújtás és Karácsonyi Betlehemes játék
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata, Szarvaskői Hagyományőrző Egyesület
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
50 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
20 e Ft
Felelős: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Balatonedericsi programok
Szervező: Szarvaskő Község Önkormányzata
Rendezvény tervezett önkormányzati kiadása:
500 e Ft
Rendezvény egyéb kiadása:
260 e Ft
Felelős: Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Önkormányzat tervezett kiadásai összesen:
Rendezvények egyéb kiadásai összesen:

2.610 e Ft
4.150 e Ft

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Ismerteti a következő napirendi pontot.
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Köszönti az ülésen megjelent Zsirai Lászlót és Komáromi Tast.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Komáromi Tas urat kértük meg, hogy a községháza
felújításával kapcsolatban készítsen felmérést és látványtervet.
Amiért most jelenleg megjelentek a vendégek, az, hogy a szarvaskői idegenforgalom egyik
nagy kérdése az, hogy nincs olyan lehetőség, ahol melegkonyhás étkezést biztosítanának az
ide érkezőknek. Zsirai Sándor képviselő úr megkeresett egy elképzeléssel, és lehetőset kért,
hogy az elképzelését a testületi ülésen ismertesse.
Zsirai Sándor ismerteti a prezentációt, melynek a lényege, hogy pályázati kertekből szeretnék
átalakítani a parkolóban található ételbárt. Nem kizárólag étterem funkciót töltene be, hanem
valami sokkal többet. Az étteremnek a hely szellemében kellene megvalósulnia. Mivel itt
forgatták az Isten hozta őrnagy urat, így a helyi kötődéshez méltóan egy olyan találkozási
pontot kellene létrehozni, mely szolgálja az éttermi vendéglátói szolgáltatásokat, és
információs pontkéni is szolgálna a betérők számára. Az egész arculata az Isten hozta őrnagy
úr filmbéli jeleneteit próbálja megjeleníteni.
Kérésünk, hogy egy 25 m2-es területet, mely az étterem mellett, a 25-ös főút felé van,
szeretnénk megvásárolni, ennek a projektnek a megvalósulása érdekében.
Barta Győző
Kérnénk beadni egy írásos vételi szándékot, melyben a pontos hely és nagyság megvan
jelölve.
Barta Győző
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a nagyprojekttel kapcsolatban a mai napon megtörtént a
záró ellenőrzés. Egy hiánypótlást kell teljesítenünk, és a pályázatot teljes egészében le tudjuk
zárni.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a MÁV üdülővel kapcsolatban további lépések történtek.
Takács Dénes Budapesti úriember próbál nekünk ebben segíteni. Levelezést folyatunk a
MÁV-val.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Szemerédi Istvánné egy kérelmet adott be, és most
személyesen megjelent, ez ügyben.
Szeretne beindítani egy játszóházat a községben, heti egy alkalommal.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy április 18-án lesz a lomtalanítás a községünkben, melyről
a lakosságot kiértesítjük.
Következő, hogy a nyugodóban van több önkormányzati telkünk, melyre még Eger város 25
éves bérleti szerződéseket kötött. Ennek az egyike Kelemen Mihály, a 438 hrsz-ú ingatlan,
1283 m2. Be van kerülve, építménye van rajta, meg szeretné vásárolni. Az ingatlankataszter
alapján kikalkulált ára, 200,-Ft/m2, így 256.600,-Ft lenne a vételi ajánlat. Ő ezt az árat
elfogadta, négy részletben tudná befizetni, egy év alatt.
Kérdésem, hogy elfogadja e a képviselő testület ezt az árat, és a jogi irodát felkérhetjük e az
adás-vételi szerződés elkészítésére.
Határozati javaslat:
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Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kelemen Mihály
(Eger, II. Rákóczi F. u. 77. 4/9.) nyugodó dűlő 438 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi
kérelmét.
A képviselő testület a 438 hrsz-ú , 1283m2 nagyságú ingatlant értékesíteni kívánja 200,-Ft/m2
áron, Kelemen Mihály bérlő részére. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a Jogi Irodát
felkérje az adás-vételi szerződés elkészítésére.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

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:

19/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kelemen Mihály
(Eger, II. Rákóczi F. u. 77. 4/9.) nyugodó dűlő 438 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi
kérelmét.
A képviselő testület a 438 hrsz-ú , 1384m2 nagyságú ingatlant értékesíteni kívánja 200,-Ft/m2
áron, Kelemen Mihály bérlő részére. Felhatalmazza a polgármester urat, hogy a Jogi Irodát
felkérje az adás-vételi szerződés elkészítésére.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Dr.Zsirai Sándor
Tájékoztatom a képviselőket, hogy március 26-án lesz a föld órája, melyhez javaslom, hogy
Szarvaskő csatlakozzon.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Szarvaskő Község csatlakozik a Föld órája felhíváshoz, 2011. március 26-án.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

SZAVAZÁS
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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:

20/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy
Szarvaskő Község csatlakozik a Föld órája felhíváshoz, 2011. március 26-án.
Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Pék-Laci Kft vezetője megkereste az önkormányzatunkat. 6 éve működik községünkben. Az
első és legfontosabb gondjuk az épület fűtésének megoldása. Felújításra szorul a fűtési
rendszer, ami a teljes cserét jelentené. Szeretnék hangulatosabbá varázsolni a presszót egy
kandalló beépítésével. Ezzel megoldanák a kazán cseréjét is, hiszen a vízteres központi
fűtésre köthető kandalló erre megoldást nyújtana. Így a fűtési költségek a felére csökkennének
a számításaik szerint. Szeretnék, ha a fűtés átalakításának teljes költsége a bérleti díjban
kompenzálásra kerülne.
Továbbá terveik között szerepel az épület megvásárlása. Ebben az esetben egy nagyobb
lélegzetvételű beruházást terveznek. A teljes felújításon túl a tetőtér beépítésével kialakításra
kerülne egy étterem és egy panzió.
A legfontosabb kérdés, hogy meghosszabbítjuk e a szerződésüket. Kérik, hogy ha szerződést
hosszabbítunk velük, akkor a bérleti díjat mérsékeljük.
Az épület könyv szerinti értéke 14-16 millió forint között van. Amit el kellene dönteni, hogy
meghirdetjük, vagy szerződést kötünk továbbra is velük.
Ha fűtést korszerűsítenek, maximum az 50%-át javaslom kompenzálni a bérleti díjban.
Nahóczki László
Javaslom, hogy hirdessük meg az épület hasznosítását.
Barta Győző
Ennek az a veszélye, hogy kalandorok jönnek és aláígérnek irreálisan. Én javaslom, hogy
támogassuk a mostani bérlőket, úgy hogy ebben az évben a múlt évi tarifával.
A szerződésben benne van, hogy bármilyen átalakítást, csak a tulajdonos hozzájárulásával
teheti meg.
Benkó Dániel
Javaslom, hogy Pék-Laci Kft-t támogassuk és velük kössünk bérleti szerződést a tavalyi
bérleti díjjal. A fűtés korszerűsítését az előzetes költségvetést benyújtva a testület
jóváhagyásával végezheti el.
Lőrincz József
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Az ingatlan értékesítését nem támogatom. Minden évben azt mondtuk, hogy 100 e forintot
fordítunk a bérleményre. Talán ennyivel hozzájárulhatunk az ingatlan fejlesztéséhez, vagy a
fűtéskorszerűsítéshez.
Barta Győző
Mivel több hozzászólás nincs, ismertetem a határozati javaslat.

Határozati javaslat.
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Pék-Laci Kft
beadott kérelmét és az alábbiakban határoz.
Az élelmiszerbolt és az italbolt működtetésére vonatkozóan bérleti szerződést köt a Pék-Laci
Kft-vel 5 éves időtartamra (2011. május 01. napjától, 2016. április 30.napjáig). A bérleti
díjat 140.000,-Ft/ hó összegben határozza meg.
Felelős: Barta Győző
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:
21/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Pék-Laci Kft
beadott kérelmét és az alábbiakban határoz.
Az élelmiszerbolt és az italbolt működtetésére vonatkozóan bérleti szerződést köt a Pék-Laci
Kft-vel 5 éves időtartamra (2011. május 01. napjától, 2016. április 30.napjáig). A bérleti
díjat 2011. május 01. napjától – 2011. december 31. napjáig 140.000,-Ft/ hó összegben
határozza meg.

Felelős: Barta Győző
Határidő: értelem szerint

Barta Győző
Tájékoztatom a képviselőket, hogy egy Tiszta Energiák Kft megkeresett, és ajánlja, hogy az
Európai Unió által biztosított 85%-os vissza nem térítendő támogatással megvalósítható
energetikai beruházásainkat, amivel akár teljes mértékben megszabadíthatjuk a települést az
elkövetkezendő 25-30 évre a villanyszámla terhétől.
Biztosítják, hogy megtervezik a szükséges, nagy elektromos áram megtakarítást eredményező
beruházásokat. Megírják és végig követik a pályázatot a kifizetésig, s utána is ellátják a
szükséges jelentési kötelezettségeket.
Megvalósítják a szükséges beruházásokat, aminek ellenértékét a pályázat folyósításának
összegéből fedezik (85%), a 15 % önrészt előre ők finanszírozzák, melyet csak a beruházás
létrejötte után bekövetkező megtakarításból kell visszafizetnünk.
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A mi partnerségünkben pályáznak, melyet, ha megnyerünk, akkor 85%-os Uniós forrás kapva,
ők 15%-ot tesznek hozzá, így nincs önrészünk. Kiszámítják, hogy mennyi az energia ami
Szarvaskő községre vonatkozik, melyet bizonyos év alatt a megtakarítás 50%-ból
visszafizetjük a részükre. Durván 3 millió forint a villanyszámlánk egy évben. 2 db 12 kW-os
telep szükséges. Számolják ki a rendelkezésre álló adatok alapján, és kínáljanak egy szerződés
tervezetet.
Kérem, hogy támogassátok, hogy árajánlatot kérjek.

Ismertetem a következő napirendet.
Tájékoztatom a képviselőket a közfoglalkoztatásra beadott pályázatról. Szarvaskőnek 250 e
forint jutott hosszú távú foglalkoztatásra. Itt egy főre tudunk pályázni. 2011. június 01-től,
október 30-ig 6 órában egy fő.
A rövid távú pályázatunk a következő képen alakul.
2011. április 01-től,július 31-ig egy fő 4 órában.
2011. május 01-től, június 30-ig 4 órában egy fő.
2011. július 01-től, augusztus 31-ig 4 órában egy fő.
2011. július 01-től, október 30-ig 4 órában egy fő.
2011. szeptember 01-től, december 21-ig 4 órában egy fő.
Abba maradtunk, hogy ez egy első körös. Fél év múlva meglátják hogyan alakul, és ha
szabadul fel összeg, akkor még kaphatunk támogatást. Javaslom, hogy április 01-től Bakó
Lászlót foglalkoztassuk.

Következőkben tájékoztatom a képviselőket, hogy az elmúlt testületi ülésen elhangzottak
alapján Kovács Ferenc állattartót levélben kereste meg az önkormányzat.
Személyes egyeztetésre ezek után bejött. Megegyeztünk, hogy április végére a kilátó alatti
részt tisztázza.
Megegyeztünk a kötelező évi egyszeri tisztító kaszálásban. Az itatóvizet nem fogja hordani,
és abban maradtunk, hogy amennyiben döntés születik akkor szerződést kötünk.
A következő, hogy Farkas Tibor, Tölgyfa úti lakos megkeresett, hogy nyertek egy
meteorológiai állomást. A pályázatban a koordinátákat a kilátóra adta meg. Ez az interneten
másodpercenkénti frissítéssel elérhető lenne. Én felajánlottam neki a saját telkemet, ahová
elhelyezheti. Kéri az önkormányzatot, hogy segítsünk, legfőképp abban, hogy az internet
előfizetést vállalja át az önkormányzat. Erre még visszatérünk, a pontosítás után.
Megkerestek ma, azzal kapcsolatban, hogy gyümölcsöt szeretnének árulni a községünkben.
A vasúti híd melletti területen tudnának területet bérelni.
A szerződésben szerepeltetni kell a pontos helyet, azt, hogy tisztán tartsák a területet. A
szerződés tervezetet elkészítjük. A bérleti díjat a hónap első napján előre fizesse.

Ismertetem a képviselőkkel, hogy az Agria Volán megkereste az Önkormányzatukat az
alábbiakkal. Pályázatot nyújtanak be autóbusz váróterem megállóhely kialakítására
vonatkozóan. Olyan elektronikus táblát akarnak kitenni, hogy folyamatosan jelzi az induló
autóbuszokat. Önrészként 200 e forintot kérnek, vagyis partnerségi szerződést kötnek, és
amennyiben nyer a pályázat, akkor kell az önerőt megfizetni.
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Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának képviselőt testülete megtárgyalta az Agria Volán
megkeresését, és az alábbiakban határozott.

SZAVAZÁS
Barta Győző megállapítja, hogy A Képviselő Testület 4 nem szavazattal, 1 tartózkodás
mellett meghozta az alábbi határozatot:
22/2011.(03.22.) Képviselő-Testületi Határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata nem kíván részt venni az Új Széchenyi Tervben az
Észak-Magyarországi Regionális Operatív program keretében 2011. évben a közösségi
közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítására kiírt pályázaton.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Kérdezem, hogy van e több hozzászólás, észrevétel?
Mivel több napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nincs, a testületi ülést berekesztem.

K.m.f.

Dr. Kovács Luca
Jegyző

Barta Győző
Polgármester
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