JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. július 19- én
megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak:

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

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 4, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Nahóczki László képviselő úr jelezte a késését.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Ismerteti, hogy Lőrincz József képviselő úr javasolja, hogy a Kovács Ferenc ügyében tett
intézkedéseket a testület külön napirndként tárgyalja, illetve szintén külön napirendként kéri
tárgyalni a Szérűskerti lakók által benyújtott panaszt.
Elmondja, hogy a Szérűskertiek által leírt panasz, egy egyszeri esetre vonatkoztatott
problémafelvetés, ezért nem javasolja külön napirendként, hanem az egyebek között kéri
tárgyalni.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

1. Civilszervezetek 2010. évi beszámolója.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Ismerteti, hogy az Önkormányzat a 2010. évben a Szarvaskői Hagyományőrző Közhasznú
Egyesületet támogatta 400.000,-Ft összeggel.
A támogatási összegből megmaradt 62.558,-Ft, összeg. Az Egyesület kéri, hogy a keretein
belül működő néptánccsoport viseletének bővítésére, valamint az eddigi koreográfiák
színesítésére, illetve a Csipkebogyó-fesztivál rendezvényen fellépő csoportok vendéglátására
a maradványösszeg felhasználását a testület engedélyezze.
A beszámolót a képviselő urak megkapták, kéri, hogy amennyiben észrevételük van, ezzel
kapcsolatban, tegyék meg.
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Lőrincz József
Javasolja, hogy a megnevezett maradvány összeget hagyja meg a testület az Egyesület
számláján. Továbbá javasolja, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az Egyesület adja be terveit
az évre vonatkozóan és támogatási igényét, az Önkormányzat felé. A Polgárőr Egyesületnek
2010. évben nem adott az Önkormányzat támogatást, de jó lenne tudni, hogy egyáltalán ez az
Egyesület működik e még.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e több hozzászólás, észrevétel. Amennyiben nincs, kéri, hogy szavazzanak
a határozati javaslatról.
Szavazás: 4 igen szavazattal a határozat elfogadásra került.
40/2011.(VII.19.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja, a Szarvaskői
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 2010. évről készített Beszámolóját, valamint
hozzájárul, hogy a maradványösszeg, 62.558,-Ft az Egyesület számláján maradjon, és a
keretein belül működő néptánccsoport viseletének bővítésére, valamint az eddigi
koreográfiák színesítésére, illetve a Csipkebogyó-fesztivál rendezvényen fellépő csoportok
vendéglátására kerüljön felhasználásra.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

2. Kovács Ferenc (Szarvaskő, Rózsa u. 43. sz. ) alatti állattartóval kapcsolatos
intézkedések ismertetése, megtárgyalása.

Előterjesztő:

Barta Győző
Polgármester

Barta Győző
Kéri Benkó Dániel képviselő urat, hogy ismertesse az Önkormányzathoz megküldött levelét
az üggyel kapcsolatban.
Benkó Dániel
Felolvassa a levelet.
Barta Győző
Elmondja, hogy Kovács Ferencnek legeltetés céljára lehetőséget adott az Önkormányzat.
2011. június 20-án jelezte emailben a cserkészcsapat, hogy az előzőleg leegyeztetett
táborozási helyet megtekintették, de mivel olyan állapotban találták, hogy tele volt
tehénürülékkel, így a táborukat erre a helyre nem tudják hozni, mert a terület így alkalmatlan.
A helyszínre személyesen kiment és azt az állapotot találta, melyet az emailben leírtak a
táborszervezők. Másnap levelet írt Kovács Ferencnek, melyben felszólította, hogy a területet
az eredeti állapotra állítsa vissza.
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A testület ezután fogadta el a legeltetésre vonatkozó haszonbérleti szerződést, melyet a
Kovács Ferenc aláírt. Az állatok darabszáma is meghatározásra került a szerződésben. Így a
fizetendő összeg 130 e Ft.
A megkeresésre írásban vállalta, hogy a területet lekaszálja, és kitakarítja, valamint a
meghatározott feladatokat elvégzi, amint a traktorját megjavítják.
Benkó Dániel
Elmondja, hogy július 18-án telefonon hívta a Kovács úr és tájékozódott arról, hogy milyen
panaszt érkezett a személyével kapcsolatban. Itt látható egy július 13-án kelt levél, melyet
valószínűleg nem akkor írt, mert a 18-i beszélgetéskor kérte a Kovács urat, hogy írja le az
Önkormányzat részére, hogy a területeket mikorra fogja lekaszálni, mert a sok ígérgetést nem
lehet másképp kezelni.
Elmondja, hogy a Kis Major tető belső szakaszán az erdő alatt le van pakolva egy autónyi
szemét, mely tőle származik.
Az általa leakasztott villanypászta drótja ott van hagyva a fűbe. Gondolja át a testület, hogy
mi az ami célra vezethet.
19:15 órakor megérkezik Nahóczki László képviselő úr.
Lőrincz József
Javasolja, hogy az aláírt legeltetésre vonatkozó szerződést újra véleményezze a testület.
Felszólító levél menjen ki a Kovács úrnak, hogy a kis major tető alá lerakott szemetet szállítsa
el onnan, a villanypásztorral általa lekerített területet kaszálja le és a vezetéket szedje össze,
saját tulajdonú, vagy általa bérelt területen tartsa az állatait, a tábor területén okozott kárt
állítsa helyre, vagy pénzbeli megváltással rendezze. Amíg ez az ügy rendezetlen marad, addig
a legeltetésre vonatkozó határozatát a testület függessze fel.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy Kovács Ferenc, Rózsa
u. 43. sz. alatti lakos, állattartó részére, felszólító levelet küld meg, hogy a Kis Major tető alá,
általa lerakott szemetet szállítsa el, a villanypásztorral általa lekerített területet kaszálja le és a
vezetéket szedje össze, saját tulajdonú, vagy általa bérelt területen tartsa az állatait, a
Keselyűbérci tábor területén okozott kárt állítsa helyre, vagy pénzbeli megváltással rendezze,
továbbá a 27/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtását felfüggeszti.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Szavazás: 5 igen szavazattal a határozat elfogadásra került.

41/2011.(VII.19.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy Kovács Ferenc, Rózsa
u. 43. sz. alatti lakos, állattartó részére, felszólító levelet küld meg, hogy a Kis Major tető alá,
általa lerakott szemetet szállítsa el, a villanypásztorral általa lekerített területet kaszálja le és a
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vezetéket szedje össze, saját tulajdonú, vagy általa bérelt területen tartsa az állatait, a
Keselyűbérci tábor területén okozott kárt állítsa helyre, vagy pénzbeli megváltással rendezze,
továbbá a 27/2011. (V.17.) számú képviselő-testületi határozat végrehajtását felfüggeszti.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
3. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek indítványok.
Előterjesztő:

Barta Győző
polgármester

Barta Győző
Jelen pillanatban a településen az útkátyúzás munkálatait elvégezték, a Nyugodóba egy autó
kivételével az összes anyag kikerült. Kérdezi a képviselőktől, hogy minimálisköltséggel, egy
rövid szakaszon a Pósalaki néni házától, a tetőig, egy autónyi zúzalékkal meg kellene teríteni,
és teljes egészében eltűnnének a kátyúk azon a szakaszon. Holnap reggel egy gyors
helyzetjelentést kérek a kivitelezőtől és tájékoztatom a testületet.
Lőrincz József
Kérdezi, hogy a Nyugodó részen a megbeszélt munka el lett végezve?
Az Egri út végén lévő hídhoz lenne szükséges még anyagot teríteni, mert esős időben nehezen
járható az a szakasz. Kéri, hogy ezt is próbáljuk beszorítani a munkák közé.
Barta Győző
Igen, a Nyugodói rész rendben van, még egy autó anyagot kell odaszállítani. Amikor a
megrendelt munkákkal a vállalkozó elkészül akkor a következő munkákat megnézik. A bolt
bejárata előtti járdaszakasz, egy vízelvezető rács javítása a Rózsa úton, a Bányai úton két nem
működő víznyelő, melynél a gyűjtő aknát meg kellene csinálni, illetve a lakosság kéri, hogy a
Tölgyfa út végénél ha nagyobb mennyiségű víz folyik át, akkor a garázsokba áll meg a víz, itt
a maradék K szegéllyel kellene kirakni az említett szakaszt.
Egy másik lakossági megkeresés volt, a Teréz út problémája. Javasolja, hogy a nagyberuházás
garanciális bejárása alkalmával vizsgálja meg a testület.
Nahóczki László
Jelzi, hogy a lakosság részéről több szóbeli jelzést kapott, hogy a bolt feljárónál biztosítani
kellene a mozgáskorlátozottak és a babakocsis szülők részére a könnyebb feljutást.
Kéri, hogy a megbeszélt munkákról a képviselők egy tájékoztatót kapjanak a vállalkozóval
történt egyeztetés után.
Barta Győző
Megjelent érdeklődő Kovács András jelezte, hogy hozzá kíván szólni. Kérdezi a képviselőket,
hogy ehhez hozzájárulnak e?

Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.
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Kovács András
A Szérűskerti részen a Dr. Urbán ingatlannál van egy olyan rész, amely esős időben nagyon
nehezen járható, ezért amennyiben lehetséges ott is fel kellene zúzalékkal tölteni.
Barta Győző
Természetesen ez megoldható.
A szóbeli előterjesztések következő napirendje a közmunkaprogram. Szarvaskőben nincs
jelenleg olyan behívható közmunkás, aki a kaszálási feladatokat el tudja látni. Kérvényezni
lehet, hogy olyan munkaerő visszahívható legyen, aki már dolgozott az idén a
közmunkaprogramban.
Ezt a bizonytalanságot azzal lehetne feloldani, hogy két-három hónapra megbízási
szerződéssel felvesz az Önkormányzat egy embert, napi 8 órában, akinek a feladata
elsősorban a kaszálás, de más egyéb feladatot is el tud látni. A költségvetésben a
településüzemeltetési soron van rá keret.
Lőrincz József
Kérdezi, hogy Bakó László visszahívható e még a közmunka programba?
Megbízási szerződés, mint jogviszony, ma már nem létezik.
Barta Győző
Akkor határozott idejű szerződést lehetne kötni.
Lőrincz József
Akkor munkabért kell fizetni, és innentől kezdve a dolog számolás köteles. Át kell gondolni,
hogy munkabért kell e kifizetni, vagy olcsóbb bérbe levágatni.
Nahóczki László
Bélapátfalva él egy férfi, aki munkanélküli. Amennyiben az utazási költséget el lehet
számolni, akkor ő is átkérhető lenne munkavégzésre.
Dr. Zsirai Sándor
Ez nagyon sürgős feladat lenne, mert jó néhány helyen nem lett lekaszálva a fű. Kéri, hogy a
kihelyezet téli síkosság mentesítő anyagokat tisztítsák el, vagy egy zárható tárolóba kerüljön
elhelyezésre. A Rózsa u végén lévő áteresz állapota életveszélyes, itt felvetődik az
Önkormányzat felelőssége amennyiben baj történik.
Sok olyan belterületi és külterületi ingatlan van, melyek még nem voltak lekaszálva. Kéri,
hogy ezek ingatlanok tulajdonosai legyenek felszólítva.
Barta Győző
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy határozott idejű
szerződéssel, három hónap időtartamra (2011. augusztus 01 – 2011. október 31-ig) a kaszálási
feladatok elvégzésére egy fő munkaerőt felvesz.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal
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Szavazás: 4 igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett a határozat elfogadásra került.

42/2011.(VII.19.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta, hogy határozott idejű
szerződéssel, három hónap időtartamra (2011. augusztus 01 – 2011. október 31-ig) a kaszálási
feladatok elvégzésére egy fő munkaerőt felvesz.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző
Ismerteti a képviselőkkel, hogy érkezett egy levél a Szérűskerti lakórészben élőktől.
Felolvassa a képviselők részére a levelet.
Lőrincz József
Az előzőekben megbeszéltek miatt néhány említett probléma a levélből okafogyottá vált. A
levél további részében említett problémával javaslom foglalkozni, mely arra vonatkozik, hogy
ezen a területen különböző csapatok motorokkal és egyéb járművekkel zavarják az ott élők
nyugalmát.
Barta Győző
A levélben megemlített konkrét esetről annyit ismertet, hogy sem eseti sem általános
engedély ilyen tevékenységre nem lett kiadva az Önkormányzat részéről. Farkas Tibor,
Tölgyfa úti lakos tájékoztatott, hogy a cége egyszer volt kint, kizárólag az utat használva,
normális sebesség mellett. Magán és önkormányzati területet nem sértettek. Amennyiben ez
egyedi eset volt, akkor is valamilyen szinten egy felszólítást megér. Amennyiben többször
előfordult, akkor valamilyen szinten szabályok közé kell szorítani a tevékenységet.
Lőrincz József
Egy bizonyos szinten korlátozó sorompók kihelyezését kell megvalósítani, melyről már szó
volt az előző testületi üléseken.
Dr.Zsirai Sándor
Az ilyen jellegű tevékenységekről előzetes bejelentést kér az Önkormányzat.
Barta Győző
Felszólító levél, valamilyen szinten keretek közé szorítani az esetleges ismétlődés lehetőségét.
Barta Győző
A térfigyelő rendszer működtetéséhez megérkezett egy állásfoglalás, egy javaslat. Amikor az
anyag teljes lesz, a rendőrséggel és Eger Önkormányzatával egyeztetve kerül hivatalos
formában működtetésre a kiépített rendszer. A rendszer üzemeltetését, ellenőrzését,
megfigyelését, a rendőrkapitányság magára vállalja.
Dr.Zsirai Sándor
Javasolja, hogy a biztosított körbe vegyék bele a kamerákat, villámcsapás és lopás kárának
esetére.
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Barta Győző
A MÁV üdülő ügyével kapcsolatban előrelépés nem történt. A kapcsolattartó az elmúlt
időkben nem jelentkezett. A MÁV értékbecslésre vár, illetve a szakszervezetek véleményezik
az anyagot.
Nyugodó dűlő hirdető táblával kapcsolatban segítséget kér, szakember megkeresésére, aki el
tudja készíteni a táblát.
Kintlévőségekről tájékoztatja a képviselőket. A legnagyobb hátraléka az ÉP-TOP 5000 Btnek van. Az utóbbi időben két esetben próbált az önkormányzat engedményezési szerződéssel
pénzhez jutni, de más megelőzött. A Bírósági végzés végrehajtása az Önkormányzat illetékes
hatóságától bármelyik pillanatban kérhető.
Tartozása áll fenn a paint-ball csapatnak, valamint a 2009-es év zöldségárusának. Mivel a
paint pall csapat ebben az évben már nem kívánja a területet bérelni, felszólító levél küldése
kerül ki, hogy az itt hagyott tárgyi eszközeiket szállítsák el a területről.
Következőkben tájékoztatja, hogy a már többször tárgyalt reklámfelületekre (Borsodi híd, és
Buszmegállóknál) vonatkozóan egy árat kellene meghatároznia a testületnek, hogy a
szerződés létrejöhessen.
Benkó Dániel
Viszonyítási alap lehet a magáningatlanok területén kihelyezett reklámfelületek után fizetett
összeg, mely tudomása szerint 40 e forint.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Borsodi hídnál,
valamint a buszmegállókban található reklámfelületek után, 50 e forint / db / év összeget
állapít meg bérleti díj összegeként.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Szavazás: 5 igen szavazattal elfogadásra került.

43/2011.(VII.19.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Borsodi hídnál,
valamint a buszmegállókban található reklámfelületek után, 50 e forint / db / év összeget
állapít meg bérleti díj összegeként.
Felelős: Barta Győző polgármester
Határidő: azonnal

Barta Győző
Kérdezi, hogy van e valakinek, valamilyen szóbeli előterjesztése?
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Lőrincz József
Jó néhány hónapja javasolta, hogy a szerződést bontsuk fel az iskolaépület bérlőjével. Most is
azt javasolja, hogy a szerződés kerüljön felmondásra.
Barta Győző
Jegyzői hatáskörbe tartozik.
Nahóczki László
Kérdése, hogy a szarvaskői weboldalon megjelenő reklámfelületek után kerülnek e
befizetések, és ha igen, hová kerülnek befizetésre ezen összegek?
Barta Győző
Az IT-NAV Hungary Kft-vel megkötött szerződés erre vonatkozó pontját megvizsgálja az
önkormányzat és a szolgáltatóval egyeztet ezzel kapcsolatban.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.

Több nyílt ülésű napirend és hozzászólás nem lévén az ülést berekeszti.
Legközelebb 2011. szeptember 06. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Dr. Kovács Luca
jegyző

Barta Győző
polgármester
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