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Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. április 19- én
megtartott testületi üléséről.

Barta Győző, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László,
Dr.Zsirai Sándor

Jelen vannak:

Jegyzőkönyvvezető: Kiss Marianna

Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van 5, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

NYÍLT ÜLÉS
1. Szarvaskő község önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi helyzetéről készített
beszámoló elfogadása.
Előterjesztő:

Barta Győző polgármester

Meghívott vendég:

Juhászné dr. Krecz Erzsébet
E.M.J.V. Gazdasági Iroda vezetője

Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Nahóczki László
Kérdezi, hogy a kiadásoknál, szerepel egy rendelkezési állási támogatás, mely a 2010.évi
eredeti előirányzatnál 600 e Ft volt, majd a módosított előirányzata 1.810 e Ft összegre
módosult. Mi ennek az oka?
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Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy ebbe a körbe azok a segélyezettek tartoznak, akik 55 év fölöttiek és már nem
képesek munkát végezni. Van egy olyan kör a segélyezettek között, akik már a közcélú
foglalkoztatásba nem bevonhatóak, és a jogszabály azt mondja, hogy nekik járhat egy ilyen
típusú támogatás. Azért ilyen alacsony a tervezett összeg, mert szó volt az elején arról, hogy a
támogatásoknál csak az önrész került betervezésre. Pont ezért volt sok évközi módosítás
Havonta kellett jelenteni a Kincstár felé, így havi utálással jött az előirányzat módosítás a
Kincstártól, és akkor került az előirányzat ráemelésre. Csak az önrész került betervezésre, és
így jött hozzá az állami támogatás része. Ennek következtében kellett változtatni az
előirányzatot.
Lőrincz József
Elmondja, hogy a bérleti díj bevétel nem teljesült a tervezettek szerint.
Kérdezi, hogy a szállítókkal szembeni tartozás mit jelent?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Tájékoztatja a képviselőt, hogy a mérlegből lehet látni, hogy mennyi lett kiszámlázva bérleti
díjként, mennyi az önkormányzat követelése.
2.895 e forint a szállítókkal szembeni tartozása az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, mely az
előző évből csúszik át, és olyan, mely a tárgyévben jelentkezik. Lejárt határidejű tarozása
nincs az önkormányzatnak.
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e még kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.

Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2011. (IV.20.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról és
a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Szarvaskő Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 82.
§-a alapján az alábbi Önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010.
(II.17.) rendeletével megállapított 2010. évi költségvetés zárszámadását a következő
főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. bevételi főösszeg

66.786 ezer forint

ezen belül:
a. működési célú bevétel
b. felhalmozási célú bevétel

44.709 eFt
23.354 eFt

3
c.
d.

2009. évi normatív elszámolás különbözete
függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

2. kiadási főösszeg

147 eFt
-1.424 eFt

98.414 ezer forint

ezen belül:
2.1 működési célú kiadások

32.315 eFt

ebből:
a.
személyi jellegű kiadásai
b.
munkaadókat terhelő járulékok
c.
dologi jellegű kiadások
d.
speciális célú támogatások

8.610 eFt
2.154 eFt
13.606 eFt
7.945 eFt

2.2 felhalmozási célú kiadások

24.276 eFt

ebből:
a.
beruházási kiadások
b.
egyéb felhalmozási célú támogatások
2.3 függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

24.204 eFt
72 eFt
41.823 eFt

2. §
(1) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Helyi önkormányzati működési bevételek
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Támogatásértékű működési bevétel
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Központi költségvetési támogatás
Előző évek pénzmaradványa
2009. évi normatív elszámolás különbözete
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

4.516 eFt
5.290 eFt
14.882 eFt
7.916 eFt
20.821 eFt
11.304 eFt
3.334 eFt
147 eFt
-1.424 eFt

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeget az alábbiak szerint
hagyja jóvá:

a.)
b.)
c.)
d.)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális rendezvények
Önkormányzati igazgatással összefüggő tevékenység
Önkormányzati vagyonbiztosítás

10.919 eFt
2.361 eFt
10.897 eFt
95 eFt
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e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Segélyek
Könyvtári könyvek vásárlása
Beruházások
Átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

3.612 eFt
51 eFt
24.204 eFt
4.452 eFt
41.823 eFt

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2010. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek
szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. §
A normatív állami hozzájárulás és normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását
jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján az igényelhető
normatív állami hozzájárulás 116 eFt.
4. §
A Képviselő-testület a 2010. évi módosított pénzmaradvány összegét 11.553 eFt-ban hagyja
jóvá az 5. mellékletben foglalt részletezés alapján.
5. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa összegét 11.553 eFt-ban
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a.)
b.)

Működési költségvetés:
ebből: személyi jellegű kiadások
Tartalékok

1.029 eFt
527 eFt
10.524 eFt

(2) A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások
előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet szabályai az irányadók.
6. §
(1)

Az Önkormányzatnál 1 fő munka törvénykönyv szerinti létszámkeret került
megállapításra. A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 2 főben hagyta jóvá a
Képviselő-testület.

(2)

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint
a 6. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(3)

Az önkormányzati vagyon 2010. december 31-i állapotát a forgalomképesség
szempontjából a 7. melléklet részletezi.
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(4)

A 2010. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási
célú bontását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

(5)

A 2010. évi zárszámadás könyvviteli mérlegének főösszegét 883.836 eFt összegben
fogadja el a Képviselő-testület melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként
a 2. kimutatásban található.

7. §
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pénzmaradványnak a 2011. évi előirányzaton történő átvezetéséről a 4.-5. §.ok szerint gondoskodjon.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2011. április 5.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő:

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresték az önkormányzatot, hogy gyümölcsöt
szeretnének árulni a községben a tavaszi és nyári hónapokban. Az állomáshíd melletti
területnél tudna az önkormányzat területet bérbe adni erre a célra.
Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testülete határozott időtartamra, 2011. április
01. napjától, 2011. szeptember 30. napjáig bérbe adja, a természetben Szarvaskő, Állomáshíd
25 sz. főút felőli lábánál található közterület 15 m2 térmértékű területét, idényjellegű
gyümölcs árusítása céljából. A közterület bérleti díját 10.000,-Ft összegben határozza meg.
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Felhatalmazza a polgármester urat, hogy felkérje E.M.J.V. Jogi Irodáját a szerződés
elkészítésére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

5 igen szavazattal, elfogadásra került.

24/2011. (IV.19.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő - Testülete elfogadja, hogy határozott
időtartamra, 2011. április 01. napjától, 2011. szeptember 30. napjáig bérbe adja, a
természetben Szarvaskő, Állomáshíd 25 sz. főút felőli lábánál található közterület 15 m2
térmértékű területét, idényjellegű gyümölcs árusítása céljából. A közterület bérleti díját
10.000,-Ft összegben határozza meg.
Felhatalmazza a polgármester urat, hogy felkérje E.M.J.V. Jogi Irodáját a szerződés
elkészítésére.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: értelem szerint

2 Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő:

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Két aktuális dolgot ismertet, mely a két legközelebbi rendezvény, a Honi Húsvét, és a
Szarvaskői Majális.
A Honi – Húsvét az önkormányzat részéről feladatvállalásként Lőrincz József és Benkó
Dániel vállalta.
Kéri a képviselő urakat, hogy a részletes programokat ismertessék.
Lőrincz József
A rendezvény a húsvét méltó megünneplése céljára jött létre. A következő programok
kerültek megtervezésre, mint határjárás, tojásfa állítás, póni-lovaglás, gyermeksátor, előadás a
húsvéttal kapcsolatban, néptánc együttesek fellépése, kvíz játékok, Abasári kórus fellépése,
majd este koncerttel zárul a rendezvény.
Barta Győző
Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy jövő hét szombaton (április 30) a majálisi
rendezvény kerül megrendezésre. Elmondja, hogy többen megkeresték a községből, hogy a
szarvaskői rendezvényeknek, egy nagysikerű programja, a települést körbejáró túrák. Mivel a
helyiek erről lemaradnak, javasolja, hogy a majálison, a Nemzeti Park segítségét kérve, három
túrát indítson az önkormányzat, hogy a helyiek is részt tudjanak venni. Ezen a rendezvényen
megemlékezés lesz az édesanyákról is, mivel május első vasárnapja anyák napja lesz.
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Lőrincz József
Elmondja, hogy nem javasolja, hogy élő zene ne legyen, elégnek tartja a gépzenét a
rendezvényen.
2/ Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy a testületi ülésen megjelent Kovács Ferenc szarvaskői lakos, akinek már a
testület tárgyalta földbérleményre vonatkozó beadványát. Kovács Ferenc az ülés előtt átadott
egy írásos kérelmet, melyet felolvas a képviselő testületnek. „ Szarvaskőben lakos, dolgozom,
gazdálkodom, jelenleg 12 lóval, 5 marhával és néhány kisebb haszonállattal. Túralovaglással,
és az országban egyedülálló technikájú terápiás lovaglással foglalkozom, gyermekekkel és
felnőttekkel egyaránt, amely bár a jelen gazdasági helyzetben nem nyereséges, de volt már az,
és reméljük hamarosan ismét azzá válik. Úgy gondolom, ez a tevékenység nem lehet szégyene
a településnek, ahogyan a tejhasznú állattartás sem. Azon vagyok, hogy inkább büszkeségévé
váljunk kicsi falunknak. Az állatokat szabadtartásban tartom, de rendezett villanypásztorral
bekerített területen. Ehhez a tevékenységhez szeretnék bérelni az almár oldal – pálinkalápa
területből 15 ha területet legelő célra, lehetőségükhöz mérten hosszú távra. Az állatok éjszakai
és esőbeállóját szeretném ezen a területen megoldani, melyhez a tábor területén található
épületet szeretném használni, melyen állagmegóvást, az életveszélyesség elhárítását vállalom,
továbbá a tábor területének rendben tartását, és a lopások, rongálások megszüntetését.
Kérem, hogy segítsék munkánkat a beadvány támogatásával.”
Kérdezi, hogy kívánja e szóban kiegészíteni a beadványát.
Kovács Ferenc
Szeretné szóban kiegészíteni.
Barta Győző
Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy Kovács Ferenc szóban kiegészítheti a
beadványát.
Szavazás:

5 igen szavazattal, elfogadásra került.

Megadja a szót Kovács Ferencnek
Kovács Ferenc
Elmondja, az eddig használt területnek igyekeznek elvégezni a teljes rehabilitációját.
Lebontották a teljes villanypászta rendszert, elhordásra kerültek az oszlopok. Azt kellene
tudni, hogy hol lesz, az a hely ahol hosszabb távra megtelepedhet az állomány. A hegyeskő
felőli területen kezdtünk lekeríteni területet, de polgármester úrral egyeztetve lett arról, hogy
bérleti szerződés keretén belül lehet bérelni azt a területet. Közben tudomásunkra jutott, hogy
ott más is szeretne területet bérelni. Mivel a másik lehetséges bérlő saját ingatlana ehhez a
területhez közel van, ezért próbálunk olyan megoldást keresni, mely mindenki számára
elfogadható, és mindenkinek hasznos és alkalmas. Ha azt a lehetőséget sikerül megkapni,
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hogy az ottani táborban lévő főépületi részt bérleménybe tudjuk venni, akkor számunkra ez
lenne a legmegfelelőbb. A tábor fölötti részről van szó a hegyeskő felől nézve. Ez lenne a
legalkalmasabb.
Köszöni a lehetőséget, mást nem kíván elmondani.
Barta Győző
Elmondja, hogy az elkövetkezendő időszakban kell megalkotni a következő négy évre szóló
gazdasági koncepciót, ami a település életét megmutatja, illetve a fő gazdasági irányvonalat
kijelöli. Nagyon fontos a belterület is és a településnek egyéb része is. A szarvaskői határ, az
önkormányzatiság, a megmaradás egyik záloga. Meg kell alkotni egy gazdasági programot,
melynek egyik sarkalatos pontja kell legyen ez a terület is. 2014. évben a területalapú
támogatás meg fog szűnni. Olyan hasznosítási formát kell kitalálni, mely ezt a bevételi szintet
fogja produkálni az önkormányzatnak.
Hosszabb távra történő bérleti szerződés megkötését nem támogatja addig, amíg nem tudja az
önkormányzat, hogy ezzel a területtel mi a célja. A tábor területét, mert baleset veszélyes,
nem szerencsés bérleményként kiadni. Kérdése, hogy az eddig használt 1 ha után miért
szükséges 15 ha bérleménye?
Kovács Ferenc
Elmondja, hogy azért fért el korábban kisebb területen, mert kisebb mennyiségben legeltetés
folyt, nagyobb mennyiségben kaszálás. Szeretné az állatok mozgásterét növelni. Amennyiben
ezen a területen, akár a tábor használhatósága, akár a volt szántó terület érintése gondot okoz,
nem kíván problémát okozni. Egy másik terület is szóba került személyes megbeszélés
kapcsán. A bikarét fölötti terület, mely el van gazosodva és nem a szántó kategóriába tartozik,
annak kitisztítását vállalja a cég. Nem akar szembe menni a település érdekeivel, csak
megnyugtató megoldást szeretne.
Barta Győző
Elmondja, hogy arra, hogy az állatok legeljenek, arra lehetőséget kell biztosítani, de hosszú
távú szerződést nem köt az önkormányzat. Csak egy éves szerződést köt az önkormányzat.
Felvállalja az önkormányzat, hogy az említett területeket felméri és lehatárolja.
Nahóczki László
A Rókalyuk területének bérbe adását támogatja, kikötve, hogy a bérlő a terület kaszálását,
kitakarítását végezze el.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy hamarosan kiírásra kerülnek pályázatok. Amíg az önkormányzat sem tudj,
hogy mit szeretne az adott területtel, meg kell várni a pályázati kiírásokat. Amint látható,
hogy mire lehet pályázni, ki kell alakítani a koncepciót.
Barta Győző
Javasolja, hogy következő héten történjen meg egy bejárás. Kerüljenek kijelölésre az érintett
területek. Ebben kéri Nahóczki László képviselő segítségét, majd ezután javasolja visszahozni
a kérelmet a képviselő testület elé.
Mivel több hozzászólás nincs, ismerteti a következő napirendet.
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2/

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

Barta Győző
Elmondja, hogy az előző testületi üléseken már felmerült a tájház végleges elhelyezésének
gondolata. Megbeszélés történt a Fő u. 1. sz. tulajdonosával. Jelen pillanatban nem eladó az
ingatlan, de ígéret hangzott el arra, hogy amennyiben eladásra kerül, akkor az önkormányzatot
tájékoztatják elsőként erről.
2/ Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Tardos alatti Binét kőbányát újra meg kívánják nyitni,
darabos és tömb kövek kitermelésére. A hatástanulmány elkészült, az engedélyezési eljárás
folyamatban van. Az előzetes vizsgálati dokumentáció megtekinthető hivatali időben a
községházán.

2/ Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző
polgármester
Barta Győző
Elmondja, hogy megkereste az Önkormányzatot a Tiszta Energia Kft., mely cég
napelemekkel foglalkozik. Szarvaskőben is szeretnének napelemeket telepíteni.
Nagyságrendileg 3 millió forint az az összeg, amit villamos energiával kapcsolatos kiadásokra
költ az önkormányzat. Ennek a 3 millió forintnak a kitermeléséhez egy 60 kW-os napelem
parkra lenne szükség. Jó lenne valamilyen működő mintát megnézni. Ez a Kft Egerszalók
Önkormányzatával van jelenleg szerződéses viszonyban, ami azt jelenti, hogy egy
együttműködési megállapodást írtak alá, mely 150 e Ft, ami felhatalmazza őket arra, hogy
elkészítik a pályázatokat, és a pályázatban leírt, illetve a konkrét kidolgozott anyagokat egy
külön testületi ülésen fogadják el. Olyan szerződésük nincs, amely konkrétan a beruházásra
vonatkozna. A Kft.nek magánházakon van már szép számmal telepített rendszere, melyek a
weboldalunkon megtekinthetők.
Javasolja, hogy tapasztalatszerzésre, tanulmányozásra májusban a testület keressen fel néhány
helyszínt.
Dr. Zsirai Sándor
Elmondja, hogy szívesen áll rendelkezésre ezzel kapcsolatban, mert elég sok előtanulmányt
végeztek már erről a témáról. Kérdés, hogy mennyi a megtérülési idő, és a napelem
szavatossága? Déli vagy dél közeli tájolású tetőre lehet telepíteni, mely nagyban befolyásolja
a hatásfokát. Ezzel kapcsolatban megpróbál minél több információt begyűjteni és a képviselő
társakkal megosztani.
Nahóczki László
Elmondja, hogy Szomolyán az iskola épülete így lett kiépítve, hogy napelem és kollektor is
lett telepítve. Javasolja a képviselőknek, hogy oda tegyenek látogatást.
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2/

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

Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy elindította az önkormányzat az engedélyezést az
Állomáskertben lévő néhány nyírfa kivágására. Telefonon egyeztetés történt az ÉVIZIG
képviselőjével is. Az idő rövidsége miatt, a majálisi rendezvényig, a balesetveszély elhárítása
érdekében a nyírfák gallyazása megtörténik.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük a testületi üléshez.

Nahóczki László
Elmondja, hogy a lakosság részéről több megkeresést kapott a szennyvízkérdéssel
kapcsolatban. Javasolja, hogy szakemberek bevonásával tájékozódjon az önkormányzat a
lehetőségekről.
Dr.Zsirai Sándor
Kéri, hogy a Rózsa és a Tölgyfa útról kerüljön elszállításra a kihelyezett téli síkosság
mentesítő szóróanyag.
Lőrincz József

Barta Győző
Több nyílt ülésű napirend nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. május 17. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

