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Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. május 17- 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:

Ballagó Zoltán
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Barta Győző
Átadja a szót Ballagó Zoltán irodavezető úrnak.
Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy amennyiben kérdéseik merülnek fel a képviselőknek, rendelkezésre áll. Kéri
a képviselőket, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a határozati javaslatban
foglaltakat.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy pontos kimutatás van e arról , hogy hány szarvaskői gyermek jár és mely
iskolákba?
Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy összesen 13 szarvaskői gyermek jár az önkormányzati fenntartású általános
iskolákba.
Nahóczki László
Elmondja, hogy határozati javaslatról történik vita, méghozzá mikro társulás létrehozásáról.
Ennek nagyon fontos része, a társulási megállapodás előkészítése. Kérdezi, hogy ennek mi a
határideje?
Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy ez egy elvi döntést tartalmazó képviselő testületi határozat. Az előterjesztés
mellékletét képezi, a társulási megállapodás tervezete. A tervezet végső képviselő testület elé
történő benyújtásának határidejét június 30-ig tervezzük. A társulási megállapodás hatályba
lépésének dátuma 2011. augusztus 01. napja.
Barta Győző
Elmondja , hogy a megállapodás vegyes és záró rendelkezése tartalmazza a jelen pillanatban
is érvényben lévő megállapodásnak a módosítását, illetve annak a harmadik pontja helyébe
lép, hogy csak az óvodás korú gyermekekre vonatkozik az ingyenes ellátás.
Ballagó Zoltán
Úgy gondolták, hogy egy ilyen társulási megállapodásba, a meglévő megállapodás vonatkozó
pontjait módosítani szükséges. Természetesen a módosítások következtében a 2004. évben
aláírt megállapodás úgy módosul, hogy csak az óvodai ellátásra vonatkozó rész marad
változatlan formában.
Barta Győző
Kiegészítő pénzbeli hozzájárulás számításának alapja az amit az önkormányzatnak kellene
fizetni.
Az 5.2 a)pontja szerint a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő szakiskolában oktatásban
részesülő szarvaskői lakóhellyel rendelkező, a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók
száma és a megelőző évi tényszámokon alapuló, önkormányzati fenntartású általános
iskolákra az egy tanuló után átlagoltan számított- állami normatíván felüli – önkormányzati
kiegészítés összege. Tehát ez a számítás alapja.
Egyértelmű, hogy akik abban az iskolába járnak, kiegészítő finanszírozásban részesülnek.
Tehát ez a kistérségi normatíva.
Ballagó Zoltán
Nem, ez a kiegészítő hozzájárulás megállapításának a mikéntje, ami az egy tanulóra jutó
önkormányzati támogatást állapítja meg városi szinten. Ez az a mérték, amelyet azon tanuló
után kellene fizetni, amelyet a közösen fenntartott iskolába járnak. A b) pont azt tartalmazza,
hogy azok a tanulók után, akik nem a közösen fenntartott felsővárosi intézményben veszik
igénybe úgymond ezt a szolgáltatást, hanem a többi önkormányzati fenntartású
intézményekben, azok után az így kiszámított díj 50%-át kell megfizetni. Ezzel lehetőséget
biztosítanak a szülőknek, hogy ne csak a Felsővárosi Általános Iskolát választhassák a
gyermekeik számára, és ugyanakkor kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a
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szarvaskői szülők gyermekeinek máshol is helyet biztosítanak, de ott egy kedvezőbb díjtételre
tesznek javaslatot.
Barta Győző
Kérdése, egy példát említve. Egy gyermek belekerül 400 ezer forintba, egy számot mondva.
Ez után jár 230 e forint állami normatíva. A különbözet 170 e forint, melye összeget kér Eger
városa kifizetni, mert ő is ennyit fizet egy gyermek után. De ha a szarvaskői gyermekek, pont
a társulás révén pluszforráshoz jut az intézmény, akkor az is bemegy a közös kasszába és még
a szarvaskői önkormányzatnak is be kell tenni a pénzt?
Nem lehet a számítás alapja, hogy az állami alap normatíván felüli összeget kellene
megfizetni?
Ballagó Zoltán
A normatíva fogalmában benne van az alap normatíva és a kiegészítő (kistérségi) normatíva
is. Ebben valamennyi normatíva elem beleértendő.
Dr. Zsirai Sándor
Elmondja, hogy ez fogalmazás kérdése. Az 5.2 pontban nem azt kell leírni, hogy normatíva,
hanem pontosítani kell valamennyi normatíva, alap és kiegészítő együttesen, és ami azon felül
marad, annak az 50%-át kell megfizetni.
Barta Győző
Szabóné Balla Marianna szeretne hozzászólni a napirendhez, kérem, a testületet, hogy
szavazzon arról, hogy hozzászólhat e.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került

Szabóné Balla Marianna
Van egy egri gyermek és van egy szarvaskői gyermek. Az egri gyermek belekerül az
iskolának, maradva a polgármester úr által saccolt , 400 ezer forintba. A szarvaskői gyermek
is ennyibe kerül. Az egri gyermek után megkapnak 300 e forint támogatást, a szarvaskői
gyermek után 350 e forintot. Tulajdonképpen a szarvaskői gyermekek után durván 50 e
forinttal több a támogatás. Ha az egri gyermek a példa alapján 300 e forint támogatást kap a
különbözet 100 e forintot az egri önkormányzat megfizeti?
Ballagó Zoltán
Az egri gyermek után is jár a kistérségi normatíva. Valamennyi normatíva elem beemelődik a
nagy kalapba, ami alapján megállapításra kerül a városi egy tanulóra jutó önkormányzati
kiegészítés. Vannak olyan normatív elemek, melyeket nem lehet figyelembe venni, mert Eger
városát nem illeti meg. Ilyen például az az iskolabuszos normatíva, melyet Eger nem is kap
meg, hanem a társönkormányzatoknak kerül utalásra, akik ezt a szolgáltatást biztosítják a
gyerekeknek.
Akkor járna rosszul a társönkormányzat, ha csak az alap normatíva fölüli összeget kellene
kifizetni, nagyobb lenne a rés, mint a valamennyi normatíva és az egy tanulóra jutó közötti
különbséget.
Barta Győző
Az lenne a számítás reális alapja, ha azt állítják, hogy az alapnormatívát megkapja az összes
gyerek, a szarvaskői gyermek még kap kiegészítő normatívát, melyet leszámítunk, és ez
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legyen a számítás alapja. Ha minden támogatás egyöntetűen bemegy a nagykalapba, akkor az
egri gyermekek is a szarvaskői normatívából részesülnek, és még fizetni is kell utánuk.
Ballagó Zoltán
Ez a 13 szarvaskői tanuló, a nagy összességben nem egy nagy szám. 3500 általános iskolás
van az önkormányzati fenntartású általános iskolákban. Ha intézményfenntartó mikrotársulásonként számolnánk ki a mikro átlagot, akkor azok a társulások járnának rosszul, ahol
alacsony a tanuló létszám. Mivel ugyan azt az ellátást kapják, ugyan abba a hálózatba,
igazságosnak tűnik az, hogy egy városi átlagot fizessen meg a társönkormányzat. Azok a
települési önkormányzatok, melyek viszonylag kevesebb tanulóval szállnak be a közös
együttműködésbe, jobban járnak a városi átlag megfizetésével, minthogyha a saját
mikrotársulásos átlagot fizetnék ki.
Azon települési önkormányzatok vonatkozásában, amelyek kevés tanulóval szállnak be a
közös együttműködésbe, jobban járnak a városi átlag megfizetésével, mint ha a saját mikro
átlagot fizetnék ki.
Barta Győző
Kérdése, hogy nagyságrendileg mennyire jön ki az az összeg, melyet meg kell fizetni.
Ballagó Zoltán
Kockázatos vállalkozás lenne, ha egy összeg most kimondásra kerülne. Konkrétan jelenleg
nem meghatározható még, hogy mértékét tekintve az egy tanulóra jutó városi átlag hány
forintot fog jelenteni.
Lőrincz József
Kérdése, hogy ha az önkormányzat nem lép be ebbe a mikrotársulásba, akkor mi lesz a
következménye.
Ballagó Zoltán
Elmondja, hogy akkor nem kötelessége Eger város önkormányzati fenntartású iskoláinak,
hogy fogadja a szarvaskői gyermekeket. Szarvaskő Község Önkormányzatának pedig eleget
kell tennie valamilyen módon, az önkormányzati törvényből adódó kötelezettségének,
miszerint biztosítani kell a szarvaskői gyermekek általános iskolai nevelését, oktatását.
Lőrincz József
Kérdése, hogy ha van egy szarvaskői gyermek, aki 3. osztályos, felsővárosi iskolába jár. Van
egy másik, aki szintén 3. osztályos és a Hunyadi iskolába jár. A társulási megállapodás részét
képező iskolába járó szarvaskői gyermek után fizet az önkormányzat100 egységet, a
Hunyadiba járó gyermek után pedig 50 egységet.
Ballagó Zoltán
Így van, mert nem közösen fenntartott intézmény a Hunyadi.
Benkó Dániel
Az állami felelősségvállalás miért nem terjed ki az egyre fogyatkozó gyermeklétszám
tekintetében, hogy a normatíva összege megegyezzen azzal az összeggel, amibe egy gyermek,
egy tanévbe kerül.
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Ballagó Zoltán
Az intézmények működését, két forrásból kell megoldani. Állami normatívákból és
önkormányzati hozzájárulásból. Jó pár évvel ezelőtt a kettő aránya 80-20% volt Jelenleg ez
50-50% nál van.
Elméletileg az állami szerepvállalás meg fog növekedni, de hogy ez a számok szintjén mit
jelent, nem megmondható jelenleg.
Barta Győző
Az szerződéstervezet tartalmazza, hogy ha változás van a finanszírozásban, akkor ez a
megállapodás azt automatikusan fogja követni.
Ballagó Zoltán
Ez egy keret megállapodás, melyhez kapcsolódik egy konkrét részleteket tartalmazó pénzügyi
megállapodás, melyet elkészít az Oktatási Iroda. Amennyiben olyan változások következnek
be melyek kedvezőbb finanszírozást jelentenek, akkor ez az egész újra tárgyalásra kerülhet.
Dr. Zsirai Sándor
Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban konkrét számokat mikor lehet tudni. Melyek azok a
számok, amihez képest ennyit, vagy annyit kell fizetni. Ha az alapelveket elfogadjuk, de
utólag a számok nem ezt mutatják, amire jelenleg számít az önkormányzat, hanem teljesen
mást mutat, akkor ez érintheti az alap megállapodást is.

Ballagó Zoltán
A jelenlegi számítások szerint a jelenleg ismert egy tanulóra jutó önkormányzati kiegészítés
mértékével számolva és a 13 gyermekkel, ez éves szinten szarvaskő községnek 1,5 millió
forint kiadást jelentene. Lesz egy előző év átlagából kiszámított összeg, és egy utólagos
elszámolással korrigálódik.
Mivel ez egy új helyzet, valószínűleg erre nincs forrás a 2011. évi költségvetésbe. Az erre
vonatkozó fizetési kötelezettség hatályba lépésnek dátumaként 2012. év januárja kerülne
meghatározásra.
Az idei év költségvetését nem fogja terhelni.
Biztosítékot tartalmaz a megállapodás arra vonatkozóan, hogy bármelyik fél kezdeményezheti
a megállapodás újratárgyalását, főleg a költségvetési időszakban.

Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselőtestülete megtárgyalta az Intézményfenntartó Mikro-társulás
létrehozásáról szóló előterjesztést és a következő határozatot hozta:

Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt Eger-Szarvaskő
Intézményfenntartó Mikro-társulás létrehozásáról 2011. augusztus 1. hatállyal, a
Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közös fenntartására. A
Képviselőtestület feladatul szabja a polgármesternek Eger Megyei Jogú Város
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Önkormányzatával kötendő Társulási Megállapodás előkészítését és annak
Képviselőtestület elé terjesztését. Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Eger Megyei Jogú Város Gazdasági Irodájával és az érintett szülőkkel
megbeszélést kezdeményez.

Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.

Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

25/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt Eger-Szarvaskő
Intézményfenntartó Mikro-társulás létrehozásáról 2011. augusztus 1. hatállyal, a
Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közös fenntartására. A
Képviselőtestület feladatul szabja a polgármesternek Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzatával kötendő Társulási Megállapodás előkészítését és annak
Képviselőtestület elé terjesztését. Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Eger Megyei Jogú Város Gazdasági Irodájával és az érintett szülőkkel
megbeszélést kezdeményez.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: 2011. augusztus 1.

2. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő:

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Elmondja, hogy a március 22-i testületi ülésen már tárgyalta a testület a NAHOVA
HOLDING Kft vételi szándékát. Helyszíni bejárás a képviselő testület részéről megtörtént.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

26/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a NAHOVA
HOLDING KFT. (székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. Képviselője: Zsirai László)
Szarvaskő autóparkolóhoz tartozó 147 hrsz (896 m2) területén található 45 m2 területre
vonatkozó vételi kérelmét.
A képviselő testület a 147 hrsz-ú ingatlan (896m2) területéből 45 m2 nagyságú területet
értékesíteni kívánja 2.754,-Ft/m2 áron (123.930,-Ft), a NAHOVA HOLDING KFT részére.
Felhatalmazza a polgármester urat, hogy Eger Megyei Jogú Város Jogi Irodáját felkérje az
adás-vételi szerződés elkészítésére.
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Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az autóparkolóban és az autóbusz megállóban
elhelyezett hirdetőtáblák üzemeltetőjével az önkormányzat felvette a kapcsolatot. A kért
fényképek elküldésre kerültek. A hirdetőtáblák további sorsának tárgyalása folyamatban van.
Barta Győző
Átadja a szót Nahóczki László képviselő úrnak.
Nahóczki László
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban az Eger Erdő Zrt-nél átalakítások történnek. Egyre
inkább a fa apríték jellegű dolgok irányába mozdulnak. Ez olyan jelekre ad következtetést,
hogy az Egri Erdészet a jelenlegi telephelyéről szeretne elköltözni. E kapcsán szóba jött
Szarvaskő község is. Itt próbálna az Erdészet megtelepedni, olyan infrastruktúrával
egyetemben, ami a falu életét is előre tudná mozdítani. Ez még feltérképezés alatt áll.
Felvetődött az Iskola épülete erre a célra. Itt a központ lenne, fa anyagmozgatás nem történne,
az a felnémeti rakodón maradna. Szükség lenne egy 35 főt befogadó helyiségre, valamint egy
60 fős tárgyaló kialakítására és megfelelő parkolók kialakítására, személygépkocsik részére.
Ez fontos döntés és átgondolandó a falu jövőjének szempontjából is.
Barta Győző
Kérdése, hogy mi a gyakorlati teendő? Mikorra várható ez a váltás a cégnél?
Nahóczki László
Ez az átszervezés még nagyon az elején tart. Időpontot még nem lehet meghatározni. Az
iskola épületét nem túl nagy átalakítással, fel lehet újítani. Kérne a cég adatokat az épületről.
Ajánlatot arra vonatkozóan, hogy bérleménybe, vagy adásvételre bocsájtja az önkormányzat.
Dr.Zsirai Sándor
Örömét fejezi ki, hogy vannak ilyen gondolatok, mert hányatott sorsú ez az iskolaépület. A
falukép szempontjából nagyon jelentős lépést jelentene.
Nahóczki László
Köszöni a képviselők pozitív hozzáállását. A tárgyalások folyamatban vannak, az erdészet
vezetősége megkeresi az önkormányzatot az üggyel kapcsolatban.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a testvértelepülésen, Balatonedericsen 2011. július 02-án
lesz a falunapi rendezvény, melyre szeretettel meghívták a testületet. Kérdése, hogy
valamilyen szinten szervezzük e meg azt, hogy a lakosság is részt vehessen ezen a
rendezvényen.
Lőrincz József
Javasolja, hogy mindenképp legyen lehetősége a lakosságnak is részt venni ezen a
rendezvényen, hiszen a testvér települési kapcsolat azért jött létre. Javasolja, hogy valamilyen
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kedvezményt biztosítson az önkormányzat a lakosság részére, akár az utazás, akár a szállás
költségében.
Barta Győző
Elmondja, hogy 2011. július 23. napjára tervezte a testület a falunap megrendezését. El kell
kezdeni ezt megszervezni. Javasolja, hogy a 6 próba játékot a csapatok előzetes
megszervezésével mindenképp tartsa meg a falunapi programok között. A hagyományőrző
csoportok fellépése is szerepeljen a programok között.
Koncertek megszervezését javasolja, a Fiesta, Kovács Kati és a Gépszíj Együttes
fellépéseivel.
Kovács Kati aznapra szabad, a Fiesta szintén szabad. A három koncert költsége
nagyságrendileg 600 e Ft.
Dr.Zsirai Sándor
Támogatja Kovács Kati fellépését a falunapon. A Fiesta szintén nagy közönséget tud
megmozdítani. Amennyiben a Gépszíj is ezt a korszakot képviseli, az ő fellépésüket is
támogatja.
Barta Győző
Kérdezi a képviselőket, hogy a szóbeli előterjesztésekhez, egyebekhez van e valakinek
hozzászólása?
Nahóczki László
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen már tárgyalt földbérleménnyel kapcsolatban
megkereste Kovács Ferenc és Mizsei Attila. Kérdése, hogy történt e ez ügyben?
Barta Győző
Barta Győző javasolja, hogy amíg egy olyan gazdasági program nem készül el, melynek a
legsarkalatosabb pontja kell, hogy legyen a szarvaskői határ, addig területet ne adjon bérbe az
önkormányzat. Javasolja, hogy legeltetési célra kössön velük az önkormányzat szerződést.
Ismerteti a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a tulajdonában lévő,
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozóan a IV. övezetben (mezőgazdasági
terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű), szabályozott körülmények között, melynek
a részleteit a mindenkori szerződés tartalmazza, legeltetési lehetőséget biztosít az
állattartóknak, minimum 1 ha/számosállat díjért, 1 éves időtartamra.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
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Szavazás: 5 igen szavazattal a határozat elfogadásra került.

27/2011.(V.17.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy a tulajdonában lévő,
zártkerti/külterületi/belterületi ingatlanokra vonatkozóan a IV. övezetben (mezőgazdasági
terület, mely ténylegesen mezőgazdasági jellegű), szabályozott körülmények között, melynek
a részleteit a mindenkori szerződés tartalmazza, legeltetési lehetőséget biztosít az
állattartóknak, minimum 1 ha/számosállat díjért, 1 éves időtartamra.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.

Barta Győző
Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. június 21. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző

