JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének
2011. szeptember 06-án megtartott n y í l t testületi üléséről.

Jelen vannak:

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

Meghívott vendég:

Kolenics Mónika E.M.J.V. Gazdasági Iroda közgazdász

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:

1.

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Szarvaskő Község Önkormányzatának 2011 évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.(II.22) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Ismerteti az előterjesztést.

Az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 292/2009. (XII. 19.)
kormányrendelet 67.§. (2) bekezdése előírja, hogy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, negyedévenként a költségvetési rendeletet a Képviselőtestületnek módosítani szükséges. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester
a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja.
A módosítás a 2011. évi költségvetés főösszegét 13.343 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
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− Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványa 11.553 eFt, amellyel az előirányzatok
módosításra kerültek.
− Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására 138 eFt
pótelőirányzatban részesült az önkormányzat 2011. I. félévében.
− Az előző évek pénzmaradványából részben képviselő testületi hatáskörrel, részben
polgármesteri hatáskörrel történő módosítással összességében 1.643 eFt-tal nőtt a
költségvetés főösszege.
− A foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációjára 9 eFt-os támogatásban részesült az
önkormányzat.
A rendeletmódosítás 1. számú melléklete a módosított bevételi előirányzatokat, 2. számú
melléklete a módosított kiadási előirányzatokat tartalmazza címenkénti, alcímenkénti és
kiemelt előirányzatonkénti bontásban, az előirányzat változások részletezésével.
A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be a 2011. évi költségvetés módosított
előirányzatait.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat alapján az előirányzatokra vonatkozó
módosítási javaslatokat vitassa meg és a rendelet-módosításokat fogadja el.
Szarvaskő, 2011. augusztus 30.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Kolenics Mónika
A számszaki adatokon kívül, az 1.§-ban plusz kiegészítésre került a létszám a
közmunkaprogram miatt, egy fővel.
Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

(Az elfogadott rendelet 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)
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Szarvaskő Községi Önkormányzat 8/2011. (IX.07.) rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről
1.§.
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.
(II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§-a az alábbiakra módosul:

„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 96.786 eFt-ra módosítja:

2011. évi eredeti előirányzat
Pénzmaradvány
Pótelőirányzat
Képviselő testületi hatáskör
Polgármesteri és Jegyzői hatáskör
Kormányzati hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

83.443 eFt
11.553 eFt
138 eFt
1.356 eFt
287 eFt
9 eFt
96.786 eFt

ezen belül:
eFtban
Megnevezés
- a működési célú bevételt
- a működési célú kiadásokat
ebből:
a
személyi
jellegű
kiadásokat
- a munkaadókat terhelő
járulékokat,
- a dologi jellegű kiadásokat
a
speciális
célú
támogatásokat
- a tartalékokat (működési)
- a felhalmozási célú bevételt
- a felhalmozási célú kiadást
ebből:
- a felújítások, beruházások
összegét
a
tartalékokat
(felhalmozási)
- Önkormányzat előző évről
származó befizetései

2011. évi
Pénzeredeti
maradvány
előirányzat
37.908
11.553
37.908
11.553

Pótelőirányzat
138
138

Képviselő Polgármesteri
testületi
és Jegyzői
hatáskör
hatáskör
35
35

Kormányzati
hatáskör
9
9

Módosításra
javasolt
előirányzat
49.643
49.643

9.110

496

122

9.728

2.422

140

16

2.578

16.829
8.148

333
59

1.399
45.535
45.535

10.525

17.162
8.207
9

45.241

1.321
1.321

287
287

11.933
47.143
47.143

1.321

287

46.849

294

294
35

módosítja.

Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám,
valamint a közfoglalkoztatottakra 1 fő létszámkeret kerül megállapításra.
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2. §.
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi források szerint az alábbi
összegekre módosítja:

eFt-ban
Megnevezés
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű
működési
bevétel
Támogatásértékű felhalmozási
bevétel
Pénzmaradvány

2011. évi
eredeti
előirányzat
10.015
13.233
9.800
5.500

Pénzmaradvány

Pótelőirányzat

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri
és Jegyzői
hatáskör

138

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500

9

38.668
6.227

38.668
11.553

1.356

287

19.423

(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése a következők szerint módosul:
„(4) A Képviselő-testület az 1.§-ban megállapított kiadási főösszeget kiadási előirányzatok szerint az alábbi
összegekre módosítja:

eFtban
Megnevezés

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Településüzemeltetés
Idegenforgalmi, kulturális
rendezvények
Önkormányzati
igazgatással
összefüggő
tevékenység
Önkormányzati
vagyonbiztosítás
Segélyek
Könyvtári
könyvek
vásárlása
Felújítások
Beruházások
Átadott pénzeszközök és
támogatásértékű kiadások
Tartalékok
Önkormányzat előző évről
származó befizetései

2011. évi
eredeti
előirányzat

Pénzmaradvány

Pótelőirányzat

10.275
2.500

170

138

15.214

753

150

34

184

3.755
50

64

3.819
50

500
44.741
4.565

7

1.693

10.525

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri és
Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

10.583
2.500
50

1.321
-50

16.017

500
46.349
4.522

287
9

35
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Módosításra
javasolt
előirányzat

12.227
35

3.§.
Ez a rendelet 2011. június 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2011. augusztus 30.

Barta Győző sk.
polgármester

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

2. Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I. féléves helyzetéről
készített Beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Barta Győző
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2011. I. féléves helyzetéről szóló Beszámolója.
Az önkormányzati I. féléves Beszámoló magában foglalja az év első hat hónapja gazdasági
folyamatainak szöveges értékelését, az elemzéshez szükséges mellékleteket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzati Beszámolóhoz kapcsolódó
mellékletek, valamint a szöveges értékelés alapján vitassa meg a 2011. I. féléves zárással
összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.

Szarvaskő, 2011. augusztus 30.
Barta Győző sk.
Határozati javaslat:
1. Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadja a Község
gazdálkodásának 2011. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót.

önkormányzati

2. A képviselőtestület az I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félévre
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket hozza meg:
 A működési bevételek közül a támogatásértékű működési bevételek tervezett
összegének realizálását szükséges biztosítani.
 A felhalmozási bevételek 640 eFt összegű előirányzatának teljesítését elsődlegesen
telekértékesítésből származó bevételből kell megvalósítani. Az esetlegesen
elmaradó felhalmozási bevételek kiváltása működési bevételi többletekből
finanszírozandó.
 A működési és felhalmozási kiadásoknál a költségvetésben tervezett előirányzaton
belüli gazdálkodást kell folytatni.
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 Fontos a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása és határidőben történő szakmai
és pénzügyi elszámolása.
 Kiemelten kell kezelni a 2012. évi költségvetés előkészítését a várható támogatás
csökkenések és egyéb jogszabályi változások figyelembevételével.
Felelős:

Barta Győző polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: folyamatos

Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéshez.
Lőrincz József
Működési bevétel előirányzat 4,5 millió forint, melyből 4 millió forint a bérleti díjak. Az
szerepel, hogy első félévben a bérleti díj bevételből 1.256 e Ft realizálódott. Időarányosan 2
millió forintnak kellett volna befolynia. Ez a teljesülés a félévhez viszonyítva csak 60 %.
Kérdés, hogy ennek mi az oka?
Kolenics Mónika
Van elmaradás a bérleti díjakból, ez abból adódik. Ilyen esetben a késedelmi kamat
felszámításra kerül a szerződés alapján.
Lőrincz József
Előirányzat volt a vadászati jognál 140 e forint. Ebből 335 e forint bevételként realizálódott.
Tudomása szerint ez az elmúlt évek elmaradásának a befizetése.
Barta Győző
Igen, ez az elmúlt évek hátralékának a befizetése. Az elmúlt év végén került kiszámlázásra,
mely az idei év első felében került befizetésre.
Lőrincz József
Aggasztóak az adótartozások, melyeknek a 80 %-át a vállalkozások adják. Milyen adónemben
vannak kintlévőségek?
Barta Győző
Kéri az Adóirodát megkeresni, és megkérni erre vonatkozóan a hátralékos listát.
Kolenics Mónika
Az Adóiroda vezetőjének továbbítja a kérdést.
Barta Győző
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre az Adóiroda vezetője kapjon meghívást.
Amennyiben több észrevétel nincs a napirenddel kapcsolatban, kéri, hogy szavazzanak.
Szavazás: 5 igen szavazattal a határozat elfogadva.
(Az elfogadott beszámoló 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)
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45/2011.(IX.06.) számú képviselő-testületi határozat
1. Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadja a Község
gazdálkodásának 2011. I. féléves helyzetéről készített Beszámolót.

önkormányzati

2. A képviselőtestület az I. félévi költségvetési folyamatok ismeretében a II. félévre
vonatkozóan az alábbi intézkedéseket hozza meg:
 A működési bevételek közül a támogatásértékű működési bevételek tervezett
összegének realizálását szükséges biztosítani.
 A felhalmozási bevételek 640 eFt összegű előirányzatának teljesítését elsődlegesen
telekértékesítésből származó bevételből kell megvalósítani. Az esetlegesen
elmaradó felhalmozási bevételek kiváltása működési bevételi többletekből
finanszírozandó.
 A működési és felhalmozási kiadásoknál a költségvetésben tervezett előirányzaton
belüli gazdálkodást kell folytatni.
 Fontos a folyamatban lévő pályázatok végrehajtása és határidőben történő szakmai
és pénzügyi elszámolása.
 Kiemelten kell kezelni a 2012. évi költségvetés előkészítését a várható támogatás
csökkenések és egyéb jogszabályi változások figyelembevételével.
Felelős:

Barta Győző polgármester
Dr. Kovács Luca jegyző
Határidő: folyamatos

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

Barta Győző
Előző testületi üléseken többször felmerült már a községben kihelyezett reklámfelületek
helyzete.
Az elmúlt ülésen elhangzott, hogy 50 e forint/tábla használati díjjal szerződést kössön az
Önkormányzat. Az illetékeseknek megküldésre került az ajánlat, melyre a következőkben
válaszoltak.
„Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva az alábbi ajánlatot szeretnénk tenni a Szarvaskő
területén található 3 db city-light berendezés hasznosítására.
Mivel sajnos úgy tűnik, hogy a jövőben sem számíthatunk - legalábbis nincs rá garancia olyan kihasználtságra, amely a ragasztás és karbantartás költségeit biztosan és tartósan
fedezné, ezért szeretnénk úgy megállapodni, hogy a mi értékesítésünkhöz kössük a bérleti
díjat. Tehát fix bérleti díj helyett értékesítések után számolnánk el havi vagy negyedéves
rendszerességgel.
3 berendezésre, azaz 6 felületre vonatkozna a megállapodás, ebből 2 Buszmegállóban van
elhelyezve, 1 pedig önállóan. A berendezések címe pedig: „Fő út 29 számmal szemben”.
Vállaljuk továbbá a váró havi rendszerességű takarítását.
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A bérleti díjra vonatkozóan a fent vázolt feltételek mellett: 1 felület egyszeri értékesítése után
az Epamédia bruttó 2.500 Ft-ot fizetne Szarvaskő Önkormányzatának.
A szerződést egyelőre 2011. 12.31-ig javaslom megkötni, azzal, hogy januárban
újratárgyaljuk az együttműködést.
Lehetőségként még fel tudjuk ajánlani, hogy azokban az időszakokban, amikor nincsen a
felületek értékesítve, akkor kiragasztunk olyan plakátot, ami Szarvaskőről nyújt információt,
pl. Szarvaskő térképet vagy bármit, amit hasznosnak tartanak.”
Benkó Dániel
Alapinformációt közlő plakát kihelyezhető Szarvaskő részéről. A cég tudja, hogy milyen
kihasználtsággal működnek a felületek. Javasolja, hogy egy havi fix összeget fizessenek meg.
Barta Győző
A céggel történő tárgyalás alapja az lesz, hogy havi fixet fizessenek meg a hirdetőfelületekért,
és a buszmegállóban található felület egyik oldala az Önkormányzat részére legyen biztosítva.
Barta Győző
Ismerteti, hogy egy Heves megyei idegenforgalmi kiadvány megjelenésre lenne lehetőség,
mely egy oldal megjelenés 105 e forint. Településeket, szálláshelyeket tartalmazó kiadványról
van szó.
Dr. Zsirai Sándor
Nem javasolja a kiadványban történő megjelenést.
Lőrincz József
Nem javasolja a kiadványban történő megjelenést.
Benkó Dániel
Nem javasolja a kiadványban történő megjelenést.
Nahóczki László
Nem javasolja a kiadványban történő megjelenést.
Barta Győző
A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány megkereste az Önkormányzatunkat. Szeptember 24-én
a Gárdonyi Géza Színházban egy előadásra kerül sor „Szeretem a feleségem” címmel. 20 e
forint összegű támogatást kérnek, melyért kettő darab színházjegyet biztosítanak az előadásra.
Ehhez szükséges lenne egy támogatási szerződés megkötésére.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Szent Erzsébet
Gyermekalapítvánnyal támogatási szerződést köt, mellyel 20 e forint összeget támogatás
címen átad a Gyermekalapítvány részére. Felhatalmazza a polgármester urat a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
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Szavazás: 5 igen szavazattal a határozat elfogadva.
46/2011.(IX.06.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Szent Erzsébet
Gyermekalapítvánnyal támogatási szerződést köt, mellyel 20 e forint összeget támogatás
címen átad a Gyermekalapítvány részére. Felhatalmazza a polgármester urat a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

Barta Győző
A Bányai út felújítása a jelen állapotban található formátumig megtörtént. Benne volt a múlt
évben az egy részének a kátyúzása, illetve az árok és a rézsűnek a legyalulása. Ebben az
évben kiegészült a munkafolyamat. 5 lényeges szakasz került javításra. Az 1. a
legmeredekebb, hosszan tartó egyenes, mely 225 m2 zúzottkő alsó réteg, utána aszfalt. A
második szakasz a tavalyi évben elmosott kanyar. Ott már a kő alap megvolt, aszfaltozásra
volt szükség. Harmadik szakasz az ez utáni lapos rész, 91,5 m2 zúzottkő alap és aszfalt. A
negyedik szakasz a fűzfánál lévő szakasz, 26 m2 zúzottkő alap készült. Az ötödik szakasz a
vállós kút kezdetétől, fel teljesen a meredek kanyaros rész teteéig, 276 m2 zúzott kő terítése.
Padkázás és gödrök betömésére 60 m3 anyag volt betervezve. Illetve a belterületi kátyúzás 4
m3 aszfalttal.
Erre 2 millió forint összeget tervezett be a testület. A számla végösszege 2.018.360,-Ft. Annyi
plusz lett benne, hogy a Varga tetői elágazóig agyagos kővel javításra került az az útszakasz.
Ennek a keretében szó volt az Egri út elején lévő hídhoz bekötő utat, de az nem készült el.
Javasolja, hogy ennek a szakasznak a javítása és a Nyugodó dűlőbe 2 m3 anyag kerüljön
megrendelésre.
A Nyugodó dűlőbe 30 m3 anyag volt betervezve. 50 m3 került kiszállításra, melynek a
szállítási költségét is tartalmazza a számla végösszege.
Az OMYA cég a zúzalék anyagot ajándékba biztosította.
Kéri a testületet, hogy vegye tudomásul a beszámolót az elvégzett munkákról.

Barta Győző
Ismerteti a Dynamic út Kft árajánlatát.
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Dr. Zsira Sándor
Első ránézésre magas az adott árajánlat. Ami fontos, hogy két alkalommal már szó volt arról,
hogy a Rózsa út végén lévő áteresz vagyon és életveszélyes, melyet sürgősen ki kell javítani.
Vannak olyan belterületi ingatlanok, melyeknek nagyon elhanyagolt az udvara, kertje,
akiknek a tulajdonosát fel kell szólítani.
A Borsod út végén lévő lakók jelezték, hogy az utolsó 50 méteres szakaszon olyan por van,
amikor a járművek végighaladnak, hogy igen kellemetlen a szellőztetés megoldása.
Meg kellene oldani ezt a problémát és a parkoló kialakítását, mert egyre több látogató parkol
ott. Ehhez kapcsolódik ennek a területnek a csapadékvíz elvezetés megoldása is.
Nahóczki László
Jelzi, hogy a nagyberuházás garanciális ideje lassan lejár. Javasolja, hogy tartsák meg a
garanciális bejárásokat.
Barta Győző
Egyeztetés lesz a beruházókkal és egy azon napra kerül összehívásra a bejárás.
A belterületi elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban javasolja, hogy legyen egy falubejárás,
és aztán kerüljenek ki a felszólítások.
Van e a képviselők között, aki az említett munkákra a Dynamic ajánlata mellé még tud
árajánlatot kérni.
Nahóczki László és Dr. Zsirai Sándor képviselők jelzik, hogy tudnak árajánlatot bekérni.
Barta Győző
A Borsod u végén kéri, hogy a négyzetmétert adja meg a képviselő úr, mely alapján be lehet
árazni, és a jövő évi költségvetésbe ez beépíthető, ha úgy dönt a testület.
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Nahóczki László
Jelzi, hogy a Rákóczi út bal oldalában le kellene vágni a gallyakat, mert a közlekedés így
veszélyes.
Barta Győző
Ismerteti a közmunka program jelenlegi állását.
A programban a beszámolóban már elhangzott, hogy egy főt az első félévben sikerült hosszú
távú alkalmazásba bevonni. Erre a munkára alkalmazott személy egy hónap után elköltözött,
ezért felbontottuk a munkaszerződését. Augusztus 15. napjától egy újabb státuszra lesz
lehetőség, melyben napi 8 órában kerül foglalkoztatásra egy személy. Az elmúlt időszakban
amellett, hogy sokat kellett locsolni a szárazság miatt, a virágok viszonylag jó állapotban
vannak. Egy főt sikerült bevonni a 6 órás hosszú idejű közfoglalkoztatásban, valamit két fő
dolgozik rövid idejű közfoglalkoztatás keretében.
Kéri az elhangozottak tudomásul vételét.
Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket a 2011. július 23-án megrendezésre került falunapi rendezvény
elszámolásáról.
A bevételek és a kiadások összege a tervezettek szerint alakultak.
Rendezvény kiadások 2011. augusztus 26. nappal összesen: 1.650.619,-Ft
Rendezvény bevételek: 153.200,-Ft
Falunaphoz díjnélküli hozzátett érték:
1
et és környékének kaszálása kb 1 ha
Barta Győző, Énekes Gábor, Bentúr Bt.
2

Rendezvényterül
137.500,Rendezvénysátor

, színpad szállítása, szerelése
Bakó László, Énekes Gábor, Hargitai László
Aszódi Gergő, Bartech 2002. Kft., Beg Stúdió Bt.
3

150.000,Padok, asztalok

szállítása, rakodása
Sütő Miklós

8.000,-

Bartech 2002 Kft, Bakó László, Hargitai László

12.000,-

4. Rendezvényterület előkészítése, kiürítése, és napján lebonyolítása:
Barta Győző, Barta Győzőné, Macsinka Martina, Barta Tamás, Barta Gábor, Barta Olajos
Krisztina, Kiss Marianna, Aszódi Gergő, Kiss Mihályné, Milós Anikó, Tóth Dénes, Horváth
Gábor, Horváth Gáborné, Énekes Zoltán, Énekes Zoltánné, Énekes Viktória, Énekes Gábor,
Nahóczki László, Nahóczki Katalin, Macsinka Melánia, Dr. Zsirai Sándor, Nagy Eszter,
Endrődi Zsoltné, Kis József, Kis Józsefné, Illés Andrea, Fodor Istvánné, Szűcs Tünde, Török
Ferenc, Tuza Frigyesné, Molnár Andorné, Hegedűs Imréné, Jakus Sára, Bozó Gábor,
5. Szarvaskői 6 próba és palacsintasütés résztvevői:

11

Lőrincz József, Szabóné Balla Marianna, Liktor Tibor, Liktor Tiborné, Kalo Imre, Kalo
Imréné, Mészáros Judit, Kovács András, Kovács Katalin, Barta Sándor, Barta Sándorné, Kiss
Lénárd, Kiss Lénárdné, Juhászné Sike Zsuzsanna.
6. Hangosítás szombat és vasárnap:
Beg Stúdió Bt.

140.000,-Ft

7. Világítás és villanyszerelés:
Beg Stúdió Bt, Bartech 2002 Kft.

60.000,-Ft

8. Egerbaktai Vadásztársaság: 2 db vaddisznó 80 kg

32.000,-Ft

9. Öko-Park Panzió és C. 30 adag étel, ital

30.000,-Ft

10. Pék-Laci Kft: Sör , kenyér

30.500,-Ft

Összegezve: a forintosítható tételek együtt 600.000,-Ft, plusz a 4-5 ös pontok pénzben nem
meghatározható tétele.
Barta Győző
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Lőrincz József
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság augusztus 31-i ülésén egyik téma volt
az eddigi rendezvények költségeinek vizsgálata és a hátralévő rendezvények lehetősége.
2, 5 millió forint van betervezve 2011. évi rendezvényekre. Megállapítható, hogy
időarányosan 500 e forinttal túlköltekezés történt. A Bizottság javasolja, hogy az év hátralévő
rendezvényeire fennmaradt 1 millió forint, egy újra felosztással használja fel a testület a
hátralévő rendezvényekre.
Barta Győző
Köszöni a Bizottság munkáját és javaslatát.
Ismerteti a képviselőkkel a mobil flotta ügyével kapcsolatos intézkedéseket.
A nyár elején néhány mobil flotta tagnak korlátozták a szolgáltatását, néhány előfizető
késedelmes fizetése miatt. A számlák kifizetése után a visszakapcsolás megtörtént, de a
szolgáltató minden előfizető részére kiszámlázta a visszakapcsolás díját. Az
Önkormányzatírásban megkereste a szolgáltatót. Válaszukban, mereven elzárkóznak
mindentől.
A kapcsolattartóval, Pataki Tündével arra a megoldásra jutottunk, hogy a nem fizetőket egy
külön folyószámlára teszi a szolgáltató.
Egy olyan kiegészítő nyilatkozat megszerkesztését kezdtük el, amiben mindenki vállalja,
hogy ha a flottában az ő hibájából a flotta tagokat kár éri, akkor azt megtéríti.
Remélhetőleg azzal, hogy külön folyószámlára kerülnek azok az előfizetők, akiknél többször
előfordult a tartozás, nem lesz több ilyen probléma.

Barta Győző
Következőkben ismerteti az Ép-Top 5000 Bt-vel kapcsolatos problémákat.
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2008. évben az Iskola épületre bérleti szerződést kötött az Önkormányzat az Ép-Top Bt-vel.
Első időben kisebb csúszásokkal történtek a bérleti díjak befizetése. A 2009. évben a nyár
végére 1.400,-e forint tartozást halmozott fel. Egy évi normális fizetés után kezdődtek a
fizetési gondok. 2010. évben fizetési meghagyás volt, mely tartalmazza a szerződés
felmondását. Engedményezési szerződést írt alá az Önkormányzattal, így 688 ezer forint
összeget be tudott szedni ez által az Önkormányzat.
2011. augusztus 30-án egy lakat került az épület kapujára, így másnap valószínűleg
ijedségében elkezdte elszállítani a gépeit. A tűzoltóság ellenőrzést tartott az épületben, mert
ha tűz és robbanás veszélye fennáll, akkor a hatóság lezárhatja az épületet. Mivel a ragasztó
vizes bázisú, így nem áll fenn ilyen veszély.
Javasolja, hogy levélben azonnal felszólításra kerüljön a tartozás befizetésére, és záros
határidőn belül az épület eredeti állapotába történő visszaadására, ugyanis a tűzoltóság az
ipari tevékenységet megtiltotta. A jogerős fizetési meghagyásból maradt 714 e forintot a
bírósági végrehajtás megsürgetésével kell beszedni. A gépeket olyan helyen helyezte el ahol a
bírósági végrehajtás érvényesíthető.
Képviselőtársait kérdezi van-e kérdésük, észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban.
Lőrincz József
Maximum két-három hónapot fizetett rendesen, majd fizetési nehézségekbe került. 2009.
évtől minden testületi ülésen szóba került.
2011. júniusi ülésen úgy állt fel a testület, hogy másnap felmondja a szerződést. Véleménye,
hogy az Önkormányzat felelősségen el kell gondolkodni.
Barta Győző
A szerződés fel lett mondva, a jognyilatkozat átadásával. Nincs olyan Önkormányzat, aki
elmondhatja, hogy nincs kintlévősége. Amennyiben a hátralék behajtására nem teszünk meg
mindent, akkor lehet a felelősségen elgondolkodni.
Alapvető dolog, hogy a tartozását fizesse meg, valamint a bérleményt az eredeti átvett
állapotban adja vissza.
A megbeszélt lépések elindításra kerülnek, a következő testületi üléseken tájékoztatást kapnak
a képviselő urak.
Kéri a testületet, hogy a tájékoztatást vegye tudomásul.
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.
Lőrincz József
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság ülésén napirendre kerültek
ingatlanvásárlási kérelmek. A 085/1 és 085/2 hrsz-ú ingatlanra együttesen, valamint a 786
hrsz-ú ingatlanra adtak be vásárlási kérelmet. Az ingatlanok értéke 2003. évben rögzített
vagyonátadási nyilatkozatban kerültek megállapításra, így testületi döntés alapján
értékbecslés kéréséről döntöttek az ingatlanokra vonatkozóan.
Az elkészült értékbecsléseket a bizottság elnöke a tagok rendelkezésére bocsájtotta és kérte a
véleményüket.
Nahóczki László képviselő nem javasolja az ingatlanok értékesítését, mert nem ismeretes
pontosan az önkormányzat 2011. évi anyagi helyzetét, valamint véleménye szerint az
ingatlanok értéke néhány éven belül emelkedni fog. Javasoljuk a vásárlási szándékkal
jelentkezőknek, hogy vegyék bérbe az ingatlant.
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Javasolja, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a testület vegye figyelembe az
ajánlatokat és ezt az önkormányzat jelezze az igény benyújtók felé.
Benkó Dániel a bizottsági ülésen kifejtette, hogy a 085/1 és a 085/2 ingatlanok csak a
vásárlási szándékot bejelentő Szabó József számára „értékesek”, mivel megközelítésük csak
az ő tulajdonában lévő ingatlanon keresztül lehetséges.
A Pénzügyi Bizottság egyhangúan amellett döntött, hogy nem javasolja az ingatlanok
értékesítését.
Barta Győző
Köszöni a Bizottság munkáját és kéri, hogy a képviselő testület vegye tudomásul a Bizottság
javaslatát.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e még a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.
Dr. Zsirai Sándor
Kéri, hogy a kihelyezett téli síkosságmentesítő anyagok kerüljenek elhelyezésre tároló
edényekbe.
Barta Győző
Elmondja, hogy néhány napja egyeztetett a Városgondozás Kft képviselőjével, hogy milyen
módon lehet megoldani a síkosságmentesítő anyagok elhelyezését. Javaslatuk, hogy egy 240
l-es hulladékgyűjtő edényt, megfelelően megdöntve, kihelyezve, alkalmas a
síkosságmentesítő anyagok tárolására.
Dr. Zsirai Sándor
Többször elhangzott már az elmúlt testületi üléseken, hogy az idegenforgalmi adóbevétel
évről-évre csökken. Javasolja, hogy az emelkedés érdekében tegyen lépéseket a testület. Egy
kiadvány készítését javasolja, mely térképeket és egyéb hasznos információkat tartalmaz,
részletesen programokról is.
A jövő évi rendezvénytervet is minél előbb napirendre kellene tűzni.
Megjelenik egy turisztikai szolgáltatások fejlesztésére kiírásra kerülő pályázat, mely a
vonzerő élmény és attrakciókat támogatja, valamint a turisztikai szolgáltatások fejlesztését. Ez
a pályázat 2011. december 05. és 2012. február 29. között lesz nyitva. A támogatás
intenzitását figyelembe véve ezzel foglalkozni kell. A támogatás intenzitása az
önkormányzatoknál 95 %, vagyis 5 % önerő szükséges hozzá.
Legalább terv szinten ezzel a pályázati kiírással foglalkozni kell.
Barta Győző
Ismerteti a képviselőkkel, hogy az EKTcT Társulási Megállapodásának módosítására van
szükség. Ismerteti az előterjesztést.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodását, és egyben felhatalmazza Szarvaskő Község
Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző Szarvaskő Község Polgármestere
Határidő: azonnal
14

Szavazás: 5 igen szavazattal a határozat elfogadva.
47/2011.(IX.06.) számú képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodását, és egyben felhatalmazza Szarvaskő Község
Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására.
Felelős: Barta Győző Szarvaskő Község Polgármestere
Határidő: azonnal

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. október 11. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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