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Barta Győző
Köszönti a megjelent képviselő urakat és a megjelent kedves vendégeket.
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az 5 képviselő közül jelen van, 3, a testületi ülés
határozatképes, azt megnyitja. Dr. Zsirai Sándor és Nahóczki László képviselő urak jelezték
késésüket.
Képviselő társai a meghívóban feltüntetett napirendi anyagot írásban megkapták.
Van-e valakinek más napirendi javaslata?
Szavazásra bocsátja a napirendekre tett javaslatot.
Szavazás:

3 igen szavazattal elfogadásra került.

1. Szarvaskő Község Önkormányzatának 2011 évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2011.(II.22) számú önkormányzati rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet
18:25 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Nahóczki László képviselő úr.
Barta Győző
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 Képviselő1

testületnek 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 16.912 eFt-tal növeli az alábbiak szerint:
− A képviselő-testület az előző évek pénzmaradványából 16.882 eFt-tal módosította az
előirányzatot.
− Útfelújításhoz az önkormányzat 30 eFt-os összeget vett át a település háztartásaitól.
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.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2011. évi költségvetés
módosítását.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Szavazás:

4 igen szavazattal elfogadásra került.

(Az elfogadott rendelet 1-3. számú mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékletként kerülnek
csatolásra!)

Szarvaskő Községi Önkormányzat 9/2011. (XI.09.) 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:
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„A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét az
alábbiak szerint 113.698 eFt-ra módosítja:

2011. június 30-i módosított előirányzat
Átvett pénzeszköz
Képviselő testületi hatáskör
Módosításra javasolt előirányzat

96.786 eFt
30 eFt
16.882 eFt
113.698 eFt

ezen belül:
eFtban
Megnevezés

2011. június 30-i
előirányzat

- 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

Átvett
pénzeszköz

49.643
49.643

30
30

9.728
2.578
17.162
8.207
11.933
47.143
47.143

30

46.849

Képviselő
Polgármesteri és
testületi
Jegyzői hatáskör
hatáskör
1.780
1.780

Módosításra
javasolt
előirányzat
51.453
51.453

21
71

9.749
2.649

1.688
15.102
15.102

18.880
8.207
11.933
62.245
62.245

15.102

61.951

294
35

294
35

módosítja.

Az önkormányzatnál 1 fő köztisztviselő és 1 fő Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszám,
valamint a közfoglalkoztatottakra 4 fő létszámkeret kerül megállapításra.
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)

Saját bevételek
Átengedett központi adók
Központi költségvetési támogatás
Támogatásértékű működési bevétel
Működési célú pénzeszköz átvétel

2011. június
30-i
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500

Átvett
pénzeszköz

30

Képviselő
testületi
hatáskör

Polgármesteri
és Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat
10.015
13.233
9.947
5.500
30
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f) Támogatásértékű felhalmozási bevétel
g) Pénzmaradvány

38.668
19.423

38.668
36.305

16.882

(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
2011. június
30-i
előirányzat

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

10.583
2.500

Átvett
pénzeszköz

Képviselő
testületi
hatáskör

30

16.017
184
3.819
50
500
46.349
4.522

Polgármesteri és
Jegyzői
hatáskör

Kormányzati
hatáskör

Módosításra
javasolt
előirányzat

1.688
92

12.301
2.592

50

16.067

15.102
-50

184
3.819
50
500
61.451
4.472

12.227
35

12.227
35

3.§.
Ez a rendelet 2011. szeptember 30. napján lép hatályba.
Szarvaskő, 2011. október 25.

Barta Győző sk.
polgármester

2.

Dr. Kovács Luca sk.
jegyző

Szarvaskő község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I-III negyedéve
helyzetéről készített Beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Juhászné dr. Krecz Erzsébet

Barta Győző
Az államháztartási törvény alapján – figyelemmel a beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségről szóló kormányrendeletre – elkészült Szarvaskő község önkormányzati
gazdálkodásának 2011. I-III. negyedéves helyzetéről szóló Beszámolója.
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Az önkormányzati I-III. negyedéves Beszámoló magában foglalja az év első kilenc 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-III. negyedéves
zárással összefüggésben készített anyagot és azt fogadja el.
Szarvaskő, 2011. október 25.
Barta Győző sk.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I.-III. negyedéves helyzetéről készített
Tájékoztatót és az alábbi megállapításokat teszi:
•

2011. I.-III. negyedévéről készült tájékoztató költségvetési mérlegéből, részletes
bevételi és kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások
teljesítése az előirányzaton belüli gazdálkodást mutat.

•

Az I.-III. negyedév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A IV. negyedévben az esetleges előirányzat-túllépések előirányzatait a költségvetés
előirányzatain belül rendezni szükséges.

18:45 órakor megérkezik a tárgyalóterembe Dr. Zsirai Sándor képviselő úr.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a számadatokból jól látható, hogy kiegyensúlyozott, stabil költségvetés
végrehajtás történt az elmúlt háromnegyed évben. A bevételek meghaladják a kiadásokat,
betétek vannak elhelyezve. A tervezett költségvetés végrehajtható az év végéig.
Lőrincz József
Februárban jelentkezett a Kroda Kft. a követelésével. Akkor abban maradt a testület, hogy a
jogi iroda ezt véleményezi, és lezárásra került ezt egyértelműen. Nem lehet úgy nyugodtan
lenni, hogy ne küldjenek számlát, így nem történik kifizetés. Ezt le kell zárni. Ha jogtalannak
tartjuk a követelést azt kell megválaszolni, ha be kell fogadni a számlát, akkor az összeget ki
kell fizetni.
Ugyan ez vonatkozik a Tarna völgyi Vízgazdálkodási Társulás díjának fizetésével
kapcsolatban is, hogy az önkormányzatunknak ezt meg kell e fizetni.
Juhászné dr. Krecz Erzsébet
Elmondja, hogy a Gazdasági Iroda rendezi a Vízgazdálkodási Társulásra vonatkozó kérdést,
megnézik, hogy be kell e állítani a következő évi költségvetésbe.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

57/2011. (XI.08.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Község önkormányzati gazdálkodásának 2011. I.-III. negyedéves helyzetéről készített
Tájékoztatót és az alábbi megállapításokat teszi:
•

2011. I.-III. negyedévéről készült tájékoztató költségvetési mérlegéből, részletes
bevételi és kiadási adataiból megállapítható, hogy az önkormányzatnál a kiadások
teljesítése az előirányzaton belüli gazdálkodást mutat.

•

Az I.-III. negyedév folyamán a pénzügyi helyzet stabil volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek.

•

A IV. negyedévben az esetleges előirányzat-túllépések előirányzatait a költségvetés
előirányzatain belül rendezni szükséges.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

3. Szarvaskő Község Önkormányzatának adóbevételekkel kapcsolatos beszámolója
2011. január-szeptember időszakra vonatkozóan.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Bóta Tamás

Barta Győző
Az ország, illetve a szűkebb régió gazdasági helyzet továbbra is kihat az önkormányzati
adóbevételekre.
Az egyik jelentős adóbevételi részt képviselő helyi iparűzési adót meghatározza a
vállalkozások piacképessége,
forgalma, bevétele, az idegenforgalmi adót a magánszemélyek fizetőképes kereslete, az
ingatlanokat és a járműveket terhelők adók pedig szintén összefüggnek a vállalkozások és a
magánszemélyek fizetőképességével.
Bizakodásra adhat okot, hogy az előző évhez képest is nőtt a realizált bevételek nagysága.
2010. évhez képest 1 003 ezer forinttal emelkedett a befolyt adó- és adójellegű bevételek
összege.
Összességében az adóbevételek 7.314.924 Ft összegben realizálódtak, százalékos arányban
az eredeti előírás 105,9%-ban már teljesült.
Az adóbevétel pénzforgalmi alakulására kihatott az esedékességi határidők bekövetkezte
és a már esedékes, de meg nem fizetett tartozások megszűnésére tett végrehajtási intézkedések
eredményessége is.
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A helyi adózás struktúrája továbbra is három fő rendszerelemre épül, nevezetesen: a
vagyoni típusú adókra, a kommunális adókra és a helyi iparűzési adóra. A helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény (Htv.) és ennek felhatalmazása alapján elfogadott önkormányzati
rendeletek biztosították az adóztatás kereteit és feltételeit. Az önkormányzat kizárólagos joga,
hogy a törvényben meghatározott adóalanyok és adótárgyak tekintetében a helyi adókat vagy
- azok közül választva - valamelyiket bevezesse, a már bevezetett adót a következő évre
módosítsa, vagy hatályon kívül helyezze. A Htv. garanciákkal övezett döntési autonómiájából
eredően, az önkormányzat határozza meg az adó bevezetésének időpontját és időtartamát is.
2011. évben is meghatározó az ingatlanadókból és az iparűzési adóból befolyó helyi
adóbevételek. A község helyi adóit (tőke) három fő szempont szerint lehetett
csoportosítani:
- az ingatlanokat terhelő helyi adók (37,3%),
- a vállalkozási tevékenység végzése után fizetendő adó (46,7%), valamint
- a „tartózkodás” ideje után beszedett adó (16%).
A szarvaskői önkormányzat az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, a gazdálkodási
követelményekhez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapította meg, a
törvényben meghatározott felső (adómaximum) határokra figyelemmel.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói
hatáskörben, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatta
meg. A helyi jogalkotás, azaz az önkormányzatok képviselő-testülete, a helyi adók szabályozása során
nem léphet túl a törvényi kereteken, az önkormányzat csak a Htv-ben meghatározott esetekben és
mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni. Általános érvénnyel kimondható, hogy nem adhat
felhatalmazást a Htv. önálló, eltérő vagy részletező szabályok megalkotására, az adó tárgya, az
adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezése és megszűnése valamint az adó alapja
esetében. Az önkormányzatok adóbevételeit a gazdasági válság, a jogszabályi környezet, a
kormányzati adópolitika változása, a hátralékok alakulása egyaránt befolyásolta. A rendeletek
megalkotása során a helyi adópolitika alapvető célja az volt, hogy a helyi adók az önkormányzat
folyamatos, állandó, stabilan előre tervezhető, biztos bevételi forrását jelentsék, ugyanakkor az adózói
kört illetően méltányos, igazságos és megfizethető legyen. A községben az átlagokat tekintve,
alacsony mértékben kerülnek a törvényi lehetőségek kihasználásra.
Különösen igaz ez az ingatlanokat terhelő adónemek (építményadó, magánszemélyek kommunális
adója, telekadó) esetében, hiszen itt a törvényi maximumokhoz képest 11%-17,4%-32,2%-ig terjednek
a helyi adómértékek átlagos nagyságai.
Helyi iparűzési adóban konstans az adóalapra vetített 2 százalékos mérték, ám annak 74,5%-át
„használta ki” a település, hiszen 1,5%-ban van elfogadva az iparűzési adó mértéke.
Az idegenforgalmi adóban a törvényi mérték 74,2%-ával történik az adók beszedése, erre az idén
minden beszedett forint mellé 1,50 Ft normatív támogatás jár.
A háztartásoktól folyt be az adók túlnyomó többsége, összegszerűen 4336,7 ezer forint értékben,
százalékosan 59,29%-os arányban. 2011. évben a vállalkozások az adók 40,71%-át fizették,
összegszerűen ez 2978,1 ezer forintot tett ki.
Az összes tartozás állomány 74,4%-át a vállalkozások adótartozásai adják. Továbbra is
kedvezőtlenül hat, hogy magas a felszámolásban érintett vállalkozások „bedőlt” adótartozásának
aránya, ami folyamatosan emelkedő trendet mutat. Az összes hátralék állomány több mint 32,7%-a,
ilyen jellegű követelés. A felszámolási eljárás megindulását követően az önkormányzati
adóhatóságnak már semmiféle ráhatása nincs a tartozások megtérülésére, így nagy valószínűséggel,
ezekről az összegekről majd le kell mondania az önkormányzatnak.
Követeléskezelés és végrehajtási cselekmények következtében a zárásig 1 193,1 ezer forint
tartozás beszedése valósult meg, azaz az adóbevételek 16,3%-a valamilyen kényszercselekmény,
vagy felszólítás hatására rendeződött.
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Bóta Tamás
Elmondja, hogy a negyedik negyedév a hátralékok beszedésében a legerősebb időszak. A
szeptember 15-i határidő elteltével és a befizetések lekönyvelését követően, háromezer forint
fölött minden szarvaskői hátralékkal rendelkező adózó kapott egy felhívást. Nagyon sokan a
napokban rendezik a tartozásukat.
Barta Győző
Az idegenforgalmi adónál 431 forint a maximum összeg, mely beszedhető. Szarvaskőn jelen
pillanatban 320 forint. Nem javasolja az idegenforgalmi adó mértékének a változtatását.
Az Önkormányzatoknak lehetőségeket adnak újabb adók kivetésére. Nem igazán lehet a
lakosságot tovább terhelni, még több adó kivetésével.
Kéri az Adóiroda munkatársát az aktuális hátralékok és befizetések kimutatásáról.
Dr .Zsirai Sándor
Hónapok óta azon dolgoznak, hogy a 1,5 forintos állami hozzájárulás megmaradjon az
idegenforgalmi adónál, mely előre láthatólag meg is marad.
Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

58/2011. (XI.08.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Képviselő-testülete elfogadta Szarvaskő Község Önkormányzatának
adóbevételekkel kapcsolatos beszámolója 2011. január-szeptember időszakra vonatkozóan.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal

4. Beszámoló az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi tevékenységéről.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester

Barta Győző
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2010. I. félévében is a tagönkormányzatok által
Társulási Megállapodásba foglalt 11 fő feladatot látta el.
Az EKTCT munkaszervezete a Kistérségi Iroda ellátta a Kistérségi Fejlesztési Tanács
döntés előkészítő feladatait valamint az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás (EKT) feladatainak menedzselését is.
A Kistérségi Iroda kielégítő személyi feltételek mellett, megfelelő tárgyi feltételek között
dolgozhatott és adottságaival jól szolgálta a kistérség szakmai feladatellátásainak fejlesztését.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulását 14 alapító (jelenleg 17) tagönkormányzat a 2004 évi
CVII. Tv. alapján hozta létre 2004. június 30-án. Működését a többször módosított Társulási
Megállapodás – melynek melléklete az alapító okirat – szabályozza.
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A Társulási Megállapodás részletesen tartalmazza a Társulás által vállalt feladatokat.
„területfejlesztés, egészségügyi- és szociális ellátás, család-, gyermek és ifjúságvédelem,
oktatás-nevelés, hulladékgazdálkodás, belső ellenőrzés, állati hulladékok gyűjtésének és
ártalmatlanításának közös szervezése, közbeszerzési illetve közös beszerzési feladatok
ellátása, kistérségi közigazgatási ügyintézés korszerűsítése, közművelődési feladatok ellátása
keretében a mozgókönyvtári hálózat működtetése”
1. A Társulási Tanács tevékenysége
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévében 5 tanács ülést tartott két
kihelyezett ülés volt (a novaji és a felsőtárkányi Faluházban). A Tanács ez alatt az idő alatt
összesen 46 határozatot hozott.
2011. I. félévében az EKT (Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás) 4 alkalommal, a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2 alkalommal ülésezett.
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása szervezteti struktúrája az alábbiak szerinti:
Elnökség
Elnök
Általános elnökhelyettes

Habis László
Dr. Juhász Attila Simon
Fejlesztési ügyekért felelős elnökhelyettes Tőgyi Gábor

Eger MJV Polgármestere
Felsőtárkány Polgármestere
Egerszalók Polgármestere

Ágazati bizottságok:
Pénzügyi ellenőrzési Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Oktatási Bizottság
Innovációs Bizottság

elnök:
elnök:
elnök:
elnök:

Fodor Péter
Kisari Zoltán
Farkas Sándor
Barta Győző

Novaj Polgármestere
Ostoros Polgármestere
Verpelét Polgármestere
Szarvaskő Polgármestere

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 1.
§ (3) bekezdése alapján a munkaszervezet a többcélú kistérségi társulási megállapodás
(továbbiakban TM) felülvizsgálatát, a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat
hónapon belül elvégezte, melynek végső, több körben egyeztetett változata, a
tagönkormányzatok képviselőtestületeinek megküldésre került. Valamennyi testület elfogadó
határozatát követően a Társulási Tanács helyezi hatályba.
A TM normaszövegén túl, a változtatás arra is irányult, hogy a megállapodás naprakész
állapotban tartása az érdemi szövegezés módosítása nélkül, adminisztratív követéssel
biztosítható legyen.
Alapvetően újragondolásra kerültek a feladatellátás rendszerének jogi keretei is, melyek a
tényleges feladatellátást érdemben nem befolyásolják, – tehát a meglévő feladatok nem
változnak – csak annak kielégítő szabályozottságát hivatottak biztosítani. Tekintve, hogy
törvényileg – egyéb jogszabállyal telepített feladat és hatáskör hiányában – feladat- és
hatáskör átadás csak képviselő-testületi döntéssel jöhet létre, a TM is ezen ideális állapothoz
közelítve lett átalakítva. Így a továbbiakban a TM fő feladatain belül a konkrét feladat átadást
és a hozzá rendelt hatáskört a TM erre vonatkozó mellékletének elfogadásával állapítja meg
minden képviselőtestület.
A fentieken túl az új TM egyértelműen rögzíti, hogy egyrészt a Társulás részben, vagy
egészében kizárólag azt a feladatot végzi és azt a hatáskört gyakorolja, amit
tagönkormányzata neki átadott, másrészt az átadott feladatok ellátására a tagönkormányzat
pénzügyi fedezetet biztosít tagdíj és egyéb jogcímen, melyet mint önként vállalt pénzügyi
kötelezettséget testületi döntéssel elismer.
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Ehhez kapcsolódik az a változtatás is, mely a nem fizető önkormányzatokkal szemben, –
többszöri felszólítás és meghatározott, részletesen leírt protokoll lefolytatása után – mint
végső eszköz inkasszót tesz lehetővé, adott tagönkormányzat által a Társulás felé vállalt
pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetére annak számlavezető pénzintézeténél.
A módosítások másik jelentős részét a korábbi TM-ban is szereplő egyes feladatok
megfogalmazásának és lehatárolásának pontosítása jelenti, ami egyúttal a jogszabályokkal
történő pontosabb megfeleltetést is eredményez.
Az előbbieken túl a TM a jelenleg hatályos lakosságszámokkal és aláírásra jogosultakkal
(jegyző, polgármester személye változott) került elkészítésre, valamint egzakt módon
rendezni igyekszik a Társulási tagság megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezésére
irányuló alapelveket és eljárásrendet.
2. Bizottságok munkái
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
A Pénzügyi Bizottság minden esetben megtárgyalta a Társulási Tanács üléseit megelőzően a
gazdálkodást érintő kérdéseket, összesen 4 alkalommal ült össze.
Foglalkozott a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2010. évi támogatásának pénzügyi
elszámolásával, az EKTcT előirányzat módosításaival, költségvetésével és pénzügyi
beszámolóival.
Javaslatot tett az Eger Audit könyvvizsgálói megbízási szerződés meghosszabbítására
Egészségügyi és Szociális Bizottság
A Szociális Bizottság 2011. I. félévében 2 alkalommal ülésezett. Előkészítette az Egri
Kistérség Gyermekjóléti Intézménye (továbbiakban: EKGYI) 2011. évi költségvetését és
felügyelte annak végrehajtását, a Társulási Tanács részére előkészítette és véleményezte, az
EKGYI 2011. évi intézményi térítési díjait, előzetesen tárgyalta és a Tanács felé elfogadásra
javasolta a központi háziorvosi ügyelet és az EKGYI valamint a Medicin-Liget
Egészségmegőrző- és Gondozó Alapítvány 2010. évi beszámolóit.
Előkészítette a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulással történő gyermekjóléti feladatellátási együttműködést és az EKGYI karbantartási/felújítási munkáinak elvégzését. Vizsgálta
az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye - Gyermekek Átmeneti Otthonának - hosszú távú
fenntarthatóságával kapcsolatos lehetőségeket.
Innovációs Bizottság
2011. I. félévében, az Innovációs Bizottság 1 alkalommal ülésezett. A bizottság elsősorban a
saját tagjaira vonatkozó személyi kérdésekben tett javaslatot a Tanács részére, meghatározta a
bizottság ügyrendjét, valamint az Eger Körzete Kistérség Területfejlesztési Önkormányzati
Társulás és az Eger Térségi TDM Egyesület között kötendő Középtávú Együttműködési
Megállapodás részleteit tárgyalta és készítette elő a Tanács részére, mely megállapodás az
első félévben aláírásra is került.
Jegyzői Kollégium
2011. I. félévében a Jegyzői Kollégium 2 alkalommal ülésezett. A kollégium legfontosabb
tevékenysége az Egri Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításával kapcsolatos jogi és technikai jellegű változtatásokkal kapcsolatos feladatok
voltak.
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3. A Társulás 2011. I félévi gazdálkodása
A Társulás 2011. évi költségvetését a Társulási Tanács 292 427 eFt bevételi és kiadási
főösszeggel fogadta el.
Az I. félévben egyszer történt EI módosítás, melynek keretében a TT döntött a
pénzmaradvány felhasználásáról és a 2011. május 31-ig bekövetkezett változások
költségvetésen történő átvezetéséről. Ennek eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási
EI főösszege 322 677 eFt-ra módosult.
A Társulás intézményeinél (munkaszervezet, EKGYI) a létszámkeretek nem változtak 2011.
évben, továbbá változatlan a Társulás által felvállalt feladatok köre.
A Társulás a Költségvetési tv. szerint az eredeti EI-hoz 2011. évben összesen 238 855 eFt
alap és kiegészítő normatívát igényelt.
A közoktatási kiegészítő normatíva összege 117 404 eFt. Ez a teljes normatíva összeg
49,15%-a, mely teljes egészében átadásra kerül a tagönkormányzatok részére.
A mozgókönyvtári kiegészítő normatíva 12 tagönkormányzatot érint, összege éves szinten
12 000 eFt.
A normatíva 50%-át a tagönkormányzatok részére átadjuk, 40%-át a szolgáltatást nyújtó
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár részére utaljuk. 10% a Társulásnál szervezési
feladatokra kerül felhasználásra.
Az Egri Kistérség Gyermekjóléti Intézménye részére összesen 47 338 eFt alap-, és 33 577 eFt
kiegészítő normatívát igényeltünk, így összesen 80 915 eFt az EKGYI normatíva bevétel
került beépítésre az intézmény költségvetésébe. A normatíván túl az ellátottak térítési díjából
származik bevétele az intézménynek.
A Társulás belsőellenőrzési feladatok támogatására 5 846 eFt-ot, az általános feladatok
támogatására 22 690 eFt támogatásra jogosult.
A 2011. évi tervezett tagdíjbevételek összege 43 412 eFt, mely a tagdíjakon kívül az Eger
MJV részére átadandó pedagógiai szakszolgálati hozzájárulások összegét is tartalmazza.
2011. április 30-án csak a közoktatási kiegészítő normatívából történt lemondás, ennek
összege 693 eFt.
A tagönkormányzatok által fizetendő tagdíjak fajlagos összege 2011. évben sem változott.
2011. évtől a belsőellenőrzési feladat ellátásában Felsőtárkány önkormányzata nem vesz részt,
így részére tagdíjat sem állapítottunk meg.
Vevőnyilvántartásunk szerint a tagönkormányzatok befizetései az alábbiak szerint alakultak:

Követelésállomány bemutatása 2011. június 30-i állapot szerint
Megnevezés / időszak
Követelések összege (Ft)
Önkormányzatok pénzügyi teljesítése (Ft)
Követelésállomány 2011. 06. 30-án
Tartozó önkormányzatok száma:

2010. évről
6 093 815
214 174
5 879 641
5

2011. I. félév
24 288 361
22 151 525
2 136 836
8

Összesen
30 382 176
22 365 699
8 016 477

2011. évben megtörtént a TEMPUS pályázati elszámolása.
A MÁK megtérítette a bérkompenzációt.
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A hosszabb távú közfoglalkoztatás támogatására a Munkaügyi központ utalta a támogatások
összegét. Hosszabb távú közfoglalkoztatásban összesen 3 fő vesz részt az EKGYI-ben.
Rövidtávú közfoglalkoztatásban 1 fő érintett, őt Eger MJV biztosítja a Társulás részére.
A Társulásnak hosszú lejáratú fejlesztési hitel állománya van, melyből negyedévente 250 eFt
a tőketörlesztés összege, a kamatok a tőke összegének csökkenésével negyedévente mintegy
45-50 eFt kiadást jelentenek.
2011. I. félévben a Társulásnál nem történt tárgyi eszköz beszerzés.
A könyvvizsgáló folyamatosan nyomon követi a gazdálkodást. A könyvvizsgálóval kötött
szerződés 2011. május 31-én lejárt, ezért a TT döntése alapján 1 évvel meghosszabbításra
került.
4.

A Társulás 2011. I félévi feladat-ellátási tevékenysége

4.1. Közoktatás
Az EKTcT 2008-as Társulási Közoktatási Helyzetelemzés és a Társulási Közoktatási
Intézkedési Terv aktualizált adatait és feladatait magába foglaló Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervét és Akciótervét a Társulási Tanács 2011. januárjában fogadta el.
A helyzetelemzés az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2010 januárjában kiadott
esélyegyenlőségi programok tervezéséhez szükséges adattáblák és útmutató felhasználásával,
a közoktatási intézmények adatszolgáltatása alapján készült.
Az év elején, a korábbi évekhez hasonlóan megtörtént a belső ellenőrökkel együttesen a
közoktatási normatíva jogcímeket, mutatószámokat alátámasztó tanügyigazgatási
dokumentumok ellenőrzése a kistérség valamennyi önkormányzati fenntartású közoktatási
intézményében.
A határidőknek megfelelően elkészült a kistérségi kiegészítő közoktatási normatíva 2011. évi
igénylése, a 2010. évi településenkénti, mikro-társulásonkénti, jogcímenkénti elszámolása,
valamint a lemondás és pótigénylés.
2011 tavaszán átszervezésre került a kistérségi közoktatás struktúrája, mely az Eger MJV-t,
valamint az EMJV-hez kapcsolódó intézményfenntartó társulásokat érintette.
Az átszervezések következtében megszüntetésre került az Eger-Egerbakta-EgerszalókDemjén intézményfenntartó mikro-társulás, valamint EMJV új intézményfenntartó társulást
hozott létre Szarvaskő Község Önkormányzatával.
Egerbakta, Egerszalók, Demjén község önkormányzatai a közoktatási feladataikat közoktatási
megállapodás megkötésével látják el 2011. szeptember 1-től.
A munkaszervezet szerepet vállalt az átszervezések lebonyolításában, segítséget nyújtott az
igénylő önkormányzatoknak.
Módosításra kerültek EMJV intézményfenntartó mikro társulásaink Társulási Megállapodásai
Andornaktálya, Ostoros és Egerszólát vonatkozásában. A módosítás oka:
• az intézmény-átszervezések,
• az ÁHT változása,
• valamint a kiegészítő finanszírozással érintett tanulók tekintetében módosul az érintett
tanulók köre és a pénzbeli hozzájárulás számításának alapja az érintett
önkormányzatok megegyezése szerint.
Verpelét Nagyközség Önkormányzata is átszervezte általános iskoláját, melyben szakmai
segítséget nyújtottunk.
Az EKTcT Oktatási Bizottsága 3 alkalommal ült össze, és tárgyalta a fent említett témákat.
Az EKTcT közoktatási referense több szakmai rendezvényen vett részt ebben a félévben:
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•

EDUCATIO Kht. Által szervezett szakértői képzés (intézményátszervezés
témakörben)
• Kistérségi angol nyelvi verseny –Noszvaj
• PODÓ HÍD rendezvény- Kerecsend
Az EKTcT közoktatási pályázatot nyújtott be a Tempus Közalapítvány Comenius régió
együttműködések című pályázati kiírására. A pályázat befogadása megtörtént, elbírálása
folyamatban van. A projekt rövid tartalma a következő: Az angliai Bournemouth Borough
Council és az Egri Kistérség Többcélú Társulása közös régiós együttműködést kíván
megvalósítani. Az együttműködés célja olyan környezeti nevelést segítő oktatóprogram
kidolgozása, mely a Föld Karta alapelveire épül. Az oktatóprogram elő kívánja segíteni a
környezettudatos felnőttekké nevelést. A program kidolgozásába a Bournemouth Borough
Council az avonbourni általános iskolát, míg az Egri Kistérség az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskolát, a noszvaji Figedy János Általános Iskolát vonja be,
amellett, hogy mindkét régió számos más, a környezetgazdálkodással,
természetvédelemmel foglalkozó vállalattal, társadalmi célú szolgáltató szervezettel
együttműködik a projektben (EKTcT részéről az Ekhuszon KKft, Városgondozás Kft,
valamint a Bükki Nemzeti park).
4.2.

Egészségügyi ellátás

Az Egészségügyi ellátás területén az EKTcT elsőrendű feladata a kistérségi szintű központi
orvosi ügyelet – felnőtt és gyermek ügyelet – működtetése az Agria Ügyelet Szolgáltató Kftvel megkötött Feladat ellátási Szerződés alapján, amely 2006. január 1-től kezdődően 10
évre biztosított. Ez a megállapodás 14 tagönkormányzat valamint a szomszédos
kistérségben található 3 önkormányzat területére vonatkozik. A később csatlakozott
három település Feldebrő, Verpelét és Tarnaszentmária területén a Tarna-menti Orvosi
Ügyelet látja el ezt a feladatot.
A feladatellátással kapcsolatban 2011. I. félévére vonatkozóan a Kistérségi Irodába panasz
nem érkezett. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítása összehangolt. A
betegforgalom, nem változott jelentősen az előző év azonos időszakához képest.
Az Orvosi Ügyeleti rendszer működése során az intézmény részéről az OEP finanszírozáson
felül jelentkező költségigény nem volt.
4.3. Szociális ellátás
A Társulás 2011. első félévében szociális ellátási tevékenységet nem végzett, arra
költségvetési forrást nem igényelt, de civil szervezetekkel együttműködve szociális feladatok
kistérségi ellátását támogatta.
Vizsgálja annak lehetőségét, hogy mely szociális feladatok hatékony és gazdaságos ellátása
szervezhető igény szerint kistérségi szinten.
Ez időszak alatt a Medicin-Liget Egészségmegőrző és Gondozó Alapítvány, mint
együttműködő partner a Támogató szolgálatok, a Házi gondozás, az Étkeztetés, a Nappali
ellátás és a Bentlakásos otthon szolgáltatások működtetése mellett a Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás megszervezésébe fektetett energiát a kistérség területén.
4.4. Család-, gyermek és ifjúságvédelem
A Társulás a gyermekjóléti alapellátási feladatokon belül 2011. I. félévében is biztosította,
hogy a kistérség területén valamennyi, a gyermekek átmeneti gondozását biztosító alábbi
feladatok ellátása társult formában történjen:
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 Családok Átmeneti Otthona,
 Gyermekek Átmeneti Otthona
 Helyettes szülői hálózat,
 Családi napközi hálózat
A Heves Megyei Kormányhivatal részéről a működés többszöri, több telephelyen végzett
helyszíni ellenőrzésére is sor került, azonban hiányosságot nem tapasztaltak.
Családok Átmeneti Otthona feladat
Az otthon a kistérség több településéről fogadott lakókat, a férőhely kihasználtság 2011. I.
félévében közel 100 %-os volt. Az otthon lakói családgondozás keretében olyan segítséget
kaptak, melyek a szülői kompetencia megerősítésére, és az önálló életvitel megszervezésének
képessé tételére irányultak. A CSÁO infrastruktúrájának fejlesztésére nem került sor, azonban
az időszerű karbantartások elvégzésre kerültek 2011. I. félévében.
Gyermekek Átmeneti Otthona feladat
A Gyermekek Átmeneti Otthona (Eger, Béke u. 60.) szintén az EKGYI szervezeti egysége.
Az intézmény 12 gyermek átmeneti elhelyezésére alkalmas. Az Otthonban elhelyezettek
számának átlaga 2011. I. félévében nem érte el a 100%-os kihasználtságot jelentő 12 főt,
azonban a második félévben a várakozások szerint javulhat a helyzet.
Helyettes szülői hálózat feladat
2011. I. félévében a hálózatban 2 fő személycsere történt. A helyettes szülői hálózatban 3 fő
megbízási szerződés keretében folyamatosan rendelkezésre áll, ami várhatóan javítani fogja
az ellátás kihasználtságát
Családi Napközi feladat
A Családi Napközi, mint Napsugár Családi Napközi Hálózat az EKGYI szakmai egysége.
Családi Napközi működik az alábbi 7 településen, kiszolgálva más települések lakosságát is:
 Andornaktálya,
 Eger (3 csoporttal),
 Felsőtárkány,
 Kerecsend,
 Maklár,
 Novaj,
 Verpelét (2 csoporttal).
2011. I. FÉLÉVÉBEN A GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEINK MEGFELELŐEN MŰKÖDTEK. AZ INTÉZMÉNYI KAPACITÁS
LEKÖTÉS KÖZEL 90%-OS VOLT, DE EZ AZ ARÁNY A NYÁRI IDŐSZAKBAN JAVUL.

4.5. Hulladékgazdálkodás
A TÁRSULÁS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉT KOMMUNÁLIS HULLADÉK VONATKOZÁSÁBAN A
HEVES MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁSON KERESZTÜL LÁTJA EL. A TÁRSULÁS
TAGÖNKORMÁNYZATAI 80 TÉRSÉGBELI TELEPÜLÉSEN ÉLŐ KÖZEL 230 EZER EMBER JÖVŐBENI GONDJÁRA
KERESTEK MEGOLDÁST, AMIKOR ELHATÁROZTÁK EGY ÚJ, MŰSZAKI VÉDELEMMEL (KETTŐS SZIGETELÉS) ELLÁTOTT
HULLADÉKLERAKÓ ÉS KEZELŐ HELYET ÉPÍTENEK A BORSOD MEGYEI HEJŐPAPIBAN, HATVANBAN ÉS EGERBEN
PEDIG TÉRSÉGI ÁTRAKÓ ÁLLOMÁSOKAT HOZNAK LÉTRE. A RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A
TANÁCSNAK A TÁRSULÁSBA KÉPVISELŐ DELEGÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN VOLT FELADAT.
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Állati hulladékok kezelése regionális hálózat keretében
A

EKT
KIOP

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ RÉSZÉT AZ

VÉGZI.

A

LEGNAGYOBB FELADAT

2011

ELSŐ FELÉBEN IS AZ

ÁLLATI HULLADÉK

GYŰJTŐ-ÁTRAKÓ TELEP

PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS UTÓKÖVETÉSI TEVÉKENYSÉGEK ELŐÍRÁSOK SZERINTI BONYOLÍTÁSA, MELYET A

TÁRSULÁS MINT TULAJDONOS AZ EGER ÉS KÖRZETE HULLADÉKKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MŰKÖDTETÉSÉVEL LÁT EL. AZ ÁLLATI HULLADÉKGYŰJTŐ
TELEP ÜZEMELTETÉSE A JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN, RENDBEN ZAJLOTT, A TELEP A VÁLLALT ÉS
TERVEZETT MENNYISÉGEKET MÁR MOST ÉVES SZINTEN TELJESÍTETTE. A RENDSZER FOLYAMATOSAN, 2010-HEZ
KÉPEST MINTEGY 10%-OS KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁSSAL MŰKÖDIK, ANNAK ELLENÉRE, HOGY A BESZÁLLÍTOTT
HULLADÉKMENNYISÉG IDŐARÁNYOSAN NÖVEKEDÉST MUTAT, ÍGY A TELEPHELY AZ EREDETI TERVEKHEZ KÉPEST
MÁR TÖBBLETKAPACITÁSSAL ÜZEMEL.
ÖSSZESSÉGÉBEN ELMONDHATÓ, HOGY AMENNYIBEN NEM ÁLL ELŐ RENDKÍVÜLI HELYZET, ABBAN AZ ESETBEN A
TÁRSULÁSNAK A 2011. ÉVI TERVBEN SZEREPLŐ TÁMOGATÁSI ÖSSZEGE ELEGENDŐ A TELEP ÉVES
ÜZEMELTETÉSÉHEZ. AZ I. FÉLÉVBEN AZ ÜGYVEZETŐ MEGBÍZÁSÁT A TANÁCS ÚJABB 1 ÉVVEL
MEGHOSSZABBÍTOTTA.
4.6 Területfejlesztés, Kistérségi Fejlesztési Tanács tevékenysége
Kistérségi Fejlesztési Tanács
A KFT 2011. I. félévében kétszer ülésezett és az alábbi főbb témaköröket tárgyalta meg;
Az Egri Kistérség Környezetvédelmi Programjának aktualizálása. A program 2001-ben
készült, így jelenleg már nem hatályos. A Környezetvédelmi Program aktualizálása fontos,
mert egyrészt helyettesíti a települések hasonló programját, így azt nem kell külön-külön
elkészíteni, másrészt sok – főként környezetvédelmi témájú – pályázathoz szükséges a
megléte, bizonyos esetekben a hiánya kizáró oknak minősül. A Tanács döntése értelmében a
kistérségi iroda elkezdte a jogszabályi változásoknak megfelelően a Környezetvédelmi
Program aktualizálását.
A Tanács 2010. év végén megtartott ülésén foglalkozott Környezetvédelmi alap
létrehozásának lehetőségével a tagönkormányzatoknál. Az alap létrehozását indokolja, hogy
jelenleg környezetvédelmi, fenntarthatósági, megújuló energiával kapcsolatos pályázati
kiírásra kizárólag azon önkormányzatok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek
környezetvédelmi alappal (hiánya kizáró oknak minősül). Társulási keretek között ilyen
típusú pályázat pedig csak akkor adható be, ha a Társulás valamennyi tagönkormányzata
rendelkezik környezetvédelmi alappal, ezért a kistérségi iroda elkészítette és valamennyi
tagönkormányzatnak megküldte a rendelet tervezetet.
A Kistérségi Iroda rendszeresen tartott tájékoztatót a Tanácsnak az Új Széchenyi Terv és az
egyéb aktuális pályázati lehetőségekről, melyekről folyamatosan e-mailen is tájékoztattuk a
tagönkormányzatokat.
Testvér kistérségi kapcsolat
Az Egri Kistérség Többcélú Társulása Tanácsa a 2011. januári és februári ülésén foglalkozott
a belföldi és a határon túli testvér kistérségi kapcsolat kialakításának lehetőségével. A testvér
kapcsolat kialakítását fontosnak tartjuk, mivel a jövőben lehetségessé válik a
tapasztalatcserében, közös pályázatok, projektek indításában is az együttműködés. Az Egri
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa döntése értelmében a Társulás
munkaszervezete az elnökhelyettesek közreműködésével a testvér kistérségi kapcsolat
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kialakítására vonatkozó előzetes egyeztetéseket a Kisbéri Kistérségi Társulással és Tapolca és
Környéke Kistérségi Társulással megkezdte. Mivel mindkét Dunán-túli Társulás kifejezte
testvér kapcsolat kialakítására vonatkozó szándékát, ezért a nyár folyamán zajlanak az
Együttműködési Megállapodások tartalmi egyeztetései és sor kerül a Társulások vezetőinek
személyes találkozójára is.
Pályázatok
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 3 fő 8 órában történő 10 havi
(március 01 – december 31. közötti) foglalkoztatása valósul meg az EKTcT Gyerekjóléti
Intézményében (CSANA, CSÁÓ, GYÁÓ 1-1 fő).
Kerékpártárolók kialakítása az egri kistérség településein. KEOP-2011-6.2.0./A
komponens I. „A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek
javítása” című pályázat előkészítése Eger, Egerszalók, Feldebrő, Novaj, Szarvaskő és
Verpelét települések részvételével, összesen 90 kerékpár elhelyezését szolgáló tároló
kialakítására vonatkozóan megtörtént. A pályázat előkészítési munkái elhúzódtak, a
pályázathoz szükséges dokumentumok valamennyi érintett településről a konstrukció
2011. május 19-i felfüggesztést követően érkezett be a kistérségi irodába. A pályázati
ablak újraindítása 2012 év elején várható, ezért 2012 tavaszán lesz lehetőség a pályázat
benyújtására.
Idegenforgalom, turizmus
A kistérségi iroda összegyűjtötte és összeállította a 2011. évi kistérségi rendezvénynaptárt,
mely megtekinthető a kistérség megújított www.eger-regio.hu weboldalán is. Június elején
a kistérség főbb nyári programjait megjelentettük a Grátisz Pluszban is.
2011 I. félévében a kistérség weblapjának turisztikai információkkal történő gazdagítása
érdekében a munkaszervezet megkezdte a kistérség idegenforgalmi és közművelődési
értékleltárának összeállítását. A beküldött információkkal a kistérségi weboldal folyamatosan
frissítésre kerül.

EKT feladatai
A kistérség alapító tagként 2009 novemberében csatlakozott az Eger Térségi TDM
Egyesülethez. A térségi TDM még 2009 végén benyújtotta az ÉMOP-2008-2.3.1 jelű,
Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása „Eger Térsége Turisztikai
Desztináció Menedzsment szervezet létrehozása” c. pályázatát, melynek Támogatási
Szerződése 2010 végén aláírásra került.
A Társulás és a TDM Egyesület között két megállapodás megkötését látta célszerűnek az
innovációs bizottság. A Középtávú Együttműködési Megállapodás (KEM) tartalmazza a
Társulás és a TDME együttműködésének alapelveit, a Külön megállapodásban kerültek
rögzítésre a Társulás részére sajáterő hozzájárulása keretében biztosított fejlesztési eszközök
(mobil Touch info, nagyteljesítményű színes nyomtató, LED Tv, Laptop) és szolgáltatások. A
megállapodások aláírása megtörtént, a megállapodásban rögzített eszközök közbeszereztetését
a TDME megkezdte, mely több körben kerül lebonyolításra, az eszközöket várhatóan
szeptember elején kapja meg a kistérségi iroda. Az eszközök a települések rendezvényeihez
igénybe vehetők, annak eljárásrendje kidolgoztás alatt áll. Szeptemberben indítja a térségi
TDM Egyesület a turisztikai szolgáltatók képzését, melyre a kistérség szállásadói, szolgáltatói
a helyi TDM egyesületeken és a kistérségi irodán keresztül jelentkezhettek.
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4.7. Belső ellenőrzési feladatok
2011. első félévében a Társulás alkalmazásában álló megfelelő szakképzettséggel rendelkező
belső ellenőrök a Társulási Tanács, a Helyi Önkormányzatok Képviselő-testületei és Eger
Megyei Jogú Város Közgyűlése által határozattal elfogadott ellenőrzési ütemterv alapján
végezték feladatukat az alábbiak szerint:
 EMJV intézményeinek ellenőrzésére
2 fő
 EMJV Polgármesteri Hivatal ellenőrzésére,
(+ belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása)
1 fő
 EKTcT 14 önkormányzatának 18 intézménye
a munkaszervezet és a Társulás intézményének ellenőrzésére
1 fő
Egy fő szabad státusz betöltésére nem került sor, így a második félévben az elfogadott 2011.
évi ütemterv módosítására van szükség.
A 3 területen az alábbiak szerint valósul meg az ellenőrzés:
 Eger Megyei Jogú Város (EMJV) Polgármesteri Hivatalánál 2 témavizsgálatból 1 lezárult,
a másik folyamatban van, ütemterv szerint áthúzódik a 2. félévre. A civil szervezetek
célvizsgálata, a szervezetek határidőre beadták az elszámolást a céljelleggel kapott
támogatásról, a kisebb hiányosságokat pótolták (aláírás, szöveges beszámoló hiánya,
hitelesítés). A 2011. évben megítélt támogatásokról EMJV érintett szakirodája minden
érintettel megkötötte a Támogatási szerződést.
 Eger MJV felügyelete alá tartozó intézményeinél minden intézményre kiterjedő
témavizsgálat a normatív támogatások elszámolásának ellenőrzése és az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola és a Felsővárosi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
belső kontroll rendszerének ellenőrzése zárult le. Ezek a vizsgálatok érintette az EKVI-t
is, mint az intézmények gazdálkodását végző szervet.
 Az EKTcT kistelepülései körében 14 önkormányzat 18 közoktatási intézményére és a
társulás munkaszervezetére kiterjedő normatíva ellenőrzése lezárult, általános tapasztalat:
 a közoktatási területen hasznosították az előző évek ellenőrzési javaslatait, így
jelentősen javult a támogatások felhasználásának dokumentáltsága,
 a szociális területen nagyobb intézményeknél a kötelezően előírt nyilvántartások
vezetése mintaszerű, a szociális étkeztetésnél és a házi segítségnyújtásnál esetenként
pontatlan, hiányos, amit az ellenőrök javaslatai alapján pontosítottak, kiegészítettek.
 Ostoros Község Önkormányzatának átfogó ellenőrzése 2011. évben befejeződött, a
vizsgálat által megállapított hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terv
elfogadásra került. Megvalósult 4 önkormányzatra kiterjedő témavizsgálat, mely a
FEUVE működését ellenőrizte. Folyamatban van. 1 önkormányzat átfogó vizsgálata.
Az elfogadott ellenőrzési terv és az eseti célvizsgálatok lefolytatása az I. félévben átlagosan a
tervezett ellenőrzési nap/belső ellenőr ráfordítással volt teljesíthető, a tervezett tartalékidő
időarányos része felhasználásra került.
A feladatellátás során előfordult határidőcsúszás betegségek és nem tervezett rendkívüli
szabadság miatt következett be.
EMJV Közgyűlése intézmény átszervezést, összevonást hajtott végre, így 1 ellenőrzés
okafogyottá vált, új ellenőrzés beépítésével a II. félévben ütemterv módosításra lesz szükség.
4.8. Elektronikus közigazgatás korszerűsítése
Az első félévben létrehozásra került egy új kistérségi weboldal.
A fejlesztésére a korábbi weboldal elavultsága és korszerűtlensége miatt volt leginkább
szükség (ide tartozik, hogy a régi weboldal nehezen volt adminisztrálható és forráskódja
elavult volt ez által néhol szétesettnek tűnt az oldal az újabb böngészőkben).

17

Az új weboldalnak egy nyílt forráskódú tartalomkezelő rendszer szolgálja az alapját. A
portálon megtekinthetők a társulások és az intézményeik rövid bemutatásai és elérhetőségei, a
site lehetőséget biztosít a tagönkormányzatoknak a bemutatására szöveges és képi elemekkel,
valamint a kistérségi rendezvény hirdetésére, reklámozására. A dokumentumtárba feltöltésre
kelültek a jegyzőkönyvek, határozatok, alapdokumentumok, alapprogramok, közoktatási
anyagok.
A weboldalra készül egy új színes kistérségi logo, amely elérhető nagy felbontásban is - ez
lehető teszi egyes kiadványokon való szerepeltetést-. A logo a kistérségünk jellegzetességeit
tartalmazza.
A korábbi eger-regio.hu domain nevet kibővítettük az egrikisterseg.hu névvel, (tehát az oldal
a www.egrikisterseg.hu címről is elérhető lett.
A weboldalra egy interaktív online kistérségi rendezvénynaptár fejlesztése folyamatban van,
jelenleg áthidaló megáldásként a 2011. évi kistérségi rendezvények pdf formátumban
tekinthetők meg.
Az új kistérségi weboldal végleges változata a 2011. június 5.-i Tanács ülésen került
bemutatásra.
4.9. Közművelődés
Kistérségi Közművelődési Stratégia rövidtávú cselekvési terve.
Egerszalók Község Önkormányzata támogatást nyert az OKM által kiírt „Esélykülönbséget
mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” Kistérségi közkincs-kerekasztalok további
működésének támogatása elnevezésű pályázaton. A Támogatási Szerződés értelmében a
közművelődési-referens kötelező feladata volt kistérségi kulturális koncepció/stratégia
rövidtávú (2 éves) cselekvési tervének elkészítése, melyet az Egri Kistérség Többcélú
Társulása Tanácsa 2011. június 15-i ülésén jóváhagyott.
Összefoglalás
Összefoglalásként megállapítható, hogy 2011. I. félévben Társulásunk a jogszabályi
kereteknek megfelelően működött, a vonatkozó törvényi előírásokat betartva.
Elmondható, hogy a Társulás és összes szervezeti egységének folyamatos működése
biztosított az első félévi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a romló finanszírozási
feltételek mellett is
A forrásszerzés terén sajnos kistérségi szintű pályázati lehetőséggel nem tudtunk élni a
pályázati feltételek, illetve a pályázati forrás idő előtti kimerülése miatt.
Az év során folyamatosan megnyíló EU-s és hazai források a feladatellátásunk több területén
adnak lehetőséget pályázati úton megszerezhető források minél nagyobb mérvű bevonására.
Az utolsó negyedévben várható közoktatási-, és önkormányzati törvénymódosítás alapvetően
befolyásolják a Társulás és a munkaszervezet jövőbeni feladatait.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel?
Megállapítja, hogy az Egri Kistérség Többcélú Társulása 2011. I. félévi tevékenységéről
elkészített és ismertetett Beszámolót a képviselő-testület tudomásul vette.

5. Szóbeli előterjesztések, egyéb ügyek, indítványok.
Előterjesztő: Barta Győző polgármester
Meghívott vendég: Ujjady Péter Jurta 2001 Alapítvány képviselője
Kovács Ferenc, Szarvaskő, Rózsa u. 43. sz. alatti lakos
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Barta Győző
Köszönti Ujjady Péter urat, a Jurta 2001 Alapítvány képviselőjét. Megkéri, hogy ismertesse a
beadott kérelmüket.
Ujjady Péter
Nagyon sok szeretettel köszönti a képviselőket.
A Jurta 2001 alapítvány Turisztikai tevékenység ösztönzésre 2009. 12. 15. napján benyújtott
pályázatával támogatást nyert, „Szérűskert projekt” megvalósítására, 2011. 04. 26. napján, a
Földművelési és Vidékfejlesztési Hivataltól.
A pályázat 2072143254 azonosító számon lett nyilvántartva.
A pályázat célja, a turisztikai vonzerő fokozása Szarvaskőben, illetve ez által az Egri
kistérségben egyaránt.
A beruházás, amire a pályázat irányult, majdan, az ős magyar állatfajok elhelyezését,
bemutatását szolgálják, az önkormányzat tulajdonát képező 021 hrsz földterületen, amely
területrészt, a Szarvaskő Község Önkormányzat 73/2005.11.22-i képviselő-testületi határozat
alapján az Alapítvány használatba adta.
A pályázatban megjelölt 021 hrsz földterületből, az alapítvány használatban mindösszesen
8241 m2 áll.
Ennek pontos dokumentált változási vázrajzát, Lukács István készítette, 2005. 04. 25-én az
Alapítvány megbízásából, Szarvaskő község önkormányzata számára.
Jelenleg folyamatban vannak engedélyezések. Az Alapítvány elsődleges célja, hogy a
községgel minél szorosabb együttműködést alakítson ki, a jelenlegi lehetőségein felül is.
Reményeik szerint a község rendezvényein való kézműves foglalkozások, jurta állítás, íjász
bemutatók a faluközösségének és az ide látogató vendégeknek szánt programokat színesítik, a
vonzerőt fokozzák.
Az Alapítvány azzal a kéréssel fordul a tisztelt képviselő-testület felé, hogy a pályázat
sikeresen kivitelezése érdekében, fogadja el a Sas Béla által készített vázrajzot, és
nyilatkozzon, hogy az alapítvány tervezett beruházása, az Önkormányzat rendezési tervével
nem ellentétes.
Barta Győző
Kérdése, hogy az istálló, mely ez által megépülne, az egyik utolsó szérűskerti istálló, mely 10
éve omlott össze? Ez volt az, mely méretezhető volt és tipikus példája volt a szérűskerti
istállóknak.
Ujjady Péter
Igen, ez az istálló az, amelyről szó van.
Dr. Zsirai Sándor
Nem világos, hogy az Alapítvány 2009. decemberben benyújtotta a pályázatot, és ez év
áprilisában kapott. Kérdése, hogy ezt hiánypótlásba kell beadni?
Ujjady Péter
Ez egy megnyert pályázat, nincs szükség hiánypótlásra, a beruházásra kell összpontosítani.
Két éven belül kell megvalósítani és öt év a fenntartási időszak. Nagyon sok önrész kell
hozzá.
Lőrincz József
2009-ben már szó volt erről a pályázati lehetőségről. Meg kell nézni, hogy a rendezési tervvel
nem ellentétes e, az Építésügyi Irodával javasolja az egyeztetést.
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Barta Győző
Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

59/2011. (XI.08.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a JURTA 2001
Alapítvány Turisztikai tevékenység ösztönzésére 2009.12.15. napján benyújtott pályázatával
támogatást nyert, „Szérűskert projekt” megvalósítására, vonatkozó tájékoztatást és kérelmet.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a Hétmérföld Földmérő
Bt. (Eger, Torony u. 1-3.) által készített vázrajz és terület-kimutatás alapján, a 021
földrészleten, más célú hasznosításhoz.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Ismerteti, hogy a továbbiakban Kovács Ferenc ügyét. Felolvassa az Önkormányzat által,
Kovács Ferencnek megküldött levelet. Amikor a levélben megadott határidő letelt, telefonon
kereste meg Kovács Ferencet. Elmondása szerint emailt írt az önkormányzat részére, melyet
az óta sem kapott meg önkormányzatunk, érdemi választ semmilyen formában nem kaptunk.
Ezek után személyesen járta be a területeket. A Kismajor tető alá lerakott szemetet
elszállította, a villanypásztával lekerített területekről a vezetékeket összeszedte, az egyéb
területeken hagyott eszközeiket összeszedték, a terület lekaszálása nem történt meg. Az
állatok saját területre való elhelyezése nem történt meg, a volt tábor területén a megegyezés
szerint, a tábor területének lekaszálás, és az okozott kár (150 e forint) ellenértékeként 10 ha
kaszálása a mai napig nem történt meg.
Kéri a megjelent Kovács urat szíveskedjen tájékoztatást adni.
Kovács Ferenc
Köszönti a képviselő testületet. Elmondja, hogy a kaszálás technikai okok miatt egyik
területen sem történt meg. Az állatokat a zártkerti területen helyezte el, nincs kint egyetlen
állat sem külső területen legelni.
A kaszálást nem tudta és a közeljövőben sem tudja elvégezni, mert nem működik a traktora.
Ennek ellenértékét készpénzben, rövid időn belül nem tudja megfizetni az Önkormányzatnak.
Igyekszik megtéríteni ezt az összeget, akár abban , hogy a jelenleg illetve az idén nyártól
legeltetett területen elvégzi a bozótirtást, vagy akár a Majortetőn, vagy valamelyik területen a
vaddisznótúrásos területet rendbe teszik, vagy akár a téli időszakban a hó eltakarításában tud
részt venni.
Tisztelettel kéri a testületet, hogy adjon lehetőséget, hogy ezt a kármegtérítést rendezni tudják.

Barta Győző
Az előző területen, illetve a nyár óta elfoglalt területtel együtt, bőven túl van, az egy éves
használaton Van az általad is elismert tábor területe. Nem azt kérte az Önkormányzat, hogy
kaszáld le, hanem azt, hogy tetesd rendbe. Amennyiben erre nem vagy képes, akkor valakivel
el kell végeztetni.
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Van az egy éves területhasználat, és van a 150 e forintos kár. A táborozás elmaradásával
okozott 150 e forintos anyagi kár, a 10, ha kaszálásával és a tábor területének kaszálásával
kiegyenlítésre került volna.
Az a terület, mely egy évig használatban volt, a levonulás után legazolásra kellett volna,
kerüljön.
Bármiféle további lépéseket nem lehet megtenni, az előzőeket kell lezárni. Van az egy éves
területhasználat, annak a területnek a kaszálása, és a 150 e forintos anyagi kár ellenértékeként
elvégzendő munka. Csak ezután lehet a jövőről beszélni.
Nahóczki László
Az elmúlt időszakban esett szó arról, hogy a Rókalyuk környékének a bozótirtása is meg fog
történni. Az állatok ott nagyon jól lelegeltek mindent. Viszont jó lehetőséget lát arra, hogy a
csipkebokrokat azon a területen rendbe tegyék. Talán ezeket kézi erővel el lehetne kezdeni
irtani.
Kovács Ferenc
Vállal bármely munkát, ami előnyére válhat az Önkormányzatnak. Igyekszünk feladatokat
elvégezni, hogy az önkormányzat is változást lásson.
Lőrincz József
Ebben az ügyben számára indifferens, hogy Kovács Ferenc megjelenik e a testületi ülésen,
vagy sem. A testület azzal bízta meg a Polgármester urat, hogy a 2011. júliusban kelt, Kovács
Ferencnek címzett felszólításában rögzítetteket, maradéktalanul hajtassa végre. Amennyiben
ez nem valósul meg, tegye meg a szükséges jogi lépéseket. Ennek a dolognak júliusban le
kellett volna rendeződnie. Mindig azok vannak megsértődve, akik a törvénytelenséget teszik.
Ez kifordított világ.
Kovács Ferenc
Mindenképpen szeretné rendezni a tartozását, valamilyen formában.
Barta Győző
Két napon belül kéri Kovács Ferenctől írásban, hogy miként tudja a fennálló tarozást
rendezni.
Köszöni a testületi ülésen való megjelenését.
Barta Győző
Ismerteti az Építésügyi Irodával folyamatban lévő ügyeket. A Tardosi fogadónál személyes
bejárás történt. Felszólításra a tulajdonos intézkedett és jól láthatóan jelzéseket helyezett el,
felhívva a balesetveszélyre a figyelmet.
Az előző ülésen szó esett Mizsei Attila építkezéséről. Az Építésügyi Iroda munkatársai
helyszíni bejárást tartottak. A mai napon kaptuk meg a végzést és jegyzőkönyvet erre
vonatkozóan. Mizsei Attila becsatolt egy hozzájárulást, hogy Dr. Kricsfalussy Ákos
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 782 és 783 hrsz-ú ingatlanon keresztül megközelítse a
tulajdonában lévő 784 hrsz-ú ingatlant és beleegyezését adja az oda vezető út kiépítéséhez.
Lőrincz József
Mindenképp meg kell vizsgálni, hogy érintett e önkormányzati tulajdonú ingatlant az út
kiépítése.
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Barta Győző
Tájékoztatja a képviselőket a MÁV üdülő épületének ügyével kapcsolatban. Elmondja, hogy
elpostázásra került egy levél Dr. Gere úr részére. Ígéretet adott arra, hogy napokon belül egy
személyes találkozásra lesz lehetőség Szarvaskőn. A vállalati tanács hozzájárult ahhoz, hogy
az épületet értékesítsék. A vagyongazdálkodási osztály jogásza a vásárlási szándék kérelmet
átadta Dr. Gere úrnak. Kérésként hangzott el a beszélgetés folyamán, hogy a közvetlen
sínpálya melletti biztonsági szakasz kivételéve a MÁV átadná a földutat. Ezzel az ott lakó két
bérlő részére is megnyílna a lehetőség a vásárlásra, mert eddig az eladásnak az volt az
akadálya, hogy nincs közterületi csatlakozása.
A személyes találkozás alkalmával minden lehetőséget át kell beszélni a MÁV képviselőjével.
Következőkben az Ép-Top 5000 Bt ügyével kapcsolatban ad tájékoztatást a képviselő
testületnek.
Megérkezett Dr. Bánhidy Péter aljegyző úrtól egy ténymegállapítás. Az Ép-Top 5000 Bt-vel
megkötött bérleti szerződést Szarvaskő Község Önkormányzata 2010. december 20. napján,
2011. január 31. napjával felmondta a céggel szemben, mellyel szemben a cég semmilyen
jognyilatkozatot nem tett. A cég ezt követően is birtokba maradt, a felmondás tényét semmibe
vette.
Eger Megyei Jogú Várossal megbízással együttműködő Dr. Török Tamás úrnak adták át az
ügyet.
Ismerteti a határozati javaslatot.
Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉP-TOP 5000 Bt.
ellen indítandó fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban szükséges lépéseket,
intézkedéseket.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat
Költségvetési számlájáról, az ÉP-TOP 5000 Bt. ellen a követelés 2.016.109,-Ft, tőkeösszeg
3%-ának megfelelő eljárási díj megfizetéséhez szükséges 60.483,-Ft-ot, azaz Hatvanezernégyszáznyolcvanhárom forintot Dr. Török Tamás K&H Banknál vezetett 1040350750526571-50901006 számú bankszámlájára átutalja.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármester urat,
hogy kötelezett elleni fizetési meghagyásos eljárásban, és az esetleges peres eljárásban,
valamint az adós ellen az Egri Városi Bíróság Pk.52687/2010/1. számú jogerős fizetési
meghagyás alapján indítandó végrehajtási eljárásban, valamint a zálogkötelezett ellen 2008.
január 01. napján létrejött bérleti szerződés alapján a zálogkötelezett vagyontárgyai
vonatkozásában zálogjog alapítása iránti eljárásban szükséges meghatalmazásokat aláírja,
ezzel meghatalmazza Dr. Török Tamás ügyvédet, hogy az Önkormányzatot a törvényben
meghatározott jogkörrel képviselje.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

60/2011.(XI.08.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉP-TOP 5000 Bt.
ellen indítandó fizetési meghagyásos eljárással kapcsolatban szükséges lépéseket,
intézkedéseket.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat
Költségvetési számlájáról, az ÉP-TOP 5000 Bt. ellen a követelés 2.016.109,-Ft, tőkeösszeg
3%-ának megfelelő eljárási díj megfizetéséhez szükséges 60.483,-Ft-ot, azaz Hatvanezernégyszáznyolcvanhárom forintot Dr. Török Tamás K&H Banknál vezetett 1040350750526571-50901006 számú bankszámlájára átutalja.
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármester urat,
hogy kötelezett elleni fizetési meghagyásos eljárásban, és az esetleges peres eljárásban,
valamint az adós ellen az Egri Városi Bíróság Pk.52687/2010/1. számú jogerős fizetési
meghagyás alapján indítandó végrehajtási eljárásban, valamint a zálogkötelezett ellen 2008.
január 01. napján létrejött bérleti szerződés alapján a zálogkötelezett vagyontárgyai
vonatkozásában zálogjog alapítása iránti eljárásban szükséges meghatalmazásokat aláírja,
ezzel meghatalmazza Dr. Török Tamás ügyvédet, hogy az Önkormányzatot a törvényben
meghatározott jogkörrel képviselje.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Ismertet egy kérelmet.
Sütő Miklós, Szarvaskő, Tölgyfa u. 25. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, 174 hrsz-on nyilvántarott területen
50 m2 nagyságú területet szeretne bérbe venni, alvázra szerelt méhész konténere téli
tárolására.
Javasolja, hogy mindenképpen adja meg a képviselő testület a hozzájárulását, azzal a
feltétellel, hogy az ingatlanon az 50 m2 használatáért az említett 174 hrsz-ú ingatlant rendben
tartja.

Határozati javaslat:
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul, hogy Sütő Miklós,
Szarvaskő, Tölgyfa u. 25. sz. alatti lakos, a Szarvaskő Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő 174 hrszú ingatlanon, 50 m2 nagyságú területen, alvázra szerelt méhész
konténerét elhelyezze, téli időszakban.
A használatért a 174 hrsz-ú ingatlant megfelelően rendben tartja.
Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
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Barta Győző
Kérdezi, hogy van e hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy
szavazzanak.
Szavazás:

5 igen szavazattal, a határozat elfogadásra került.

61/2011. (XI.08.) képviselő-testületi határozat
Szarvaskő Község Önkormányzatának Képviselő – testülete hozzájárul, hogy Sütő Miklós,
Szarvaskő, Tölgyfa u. 25. sz. alatti lakos, a Szarvaskő Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő 174 hrszú ingatlanon, 50 m2 nagyságú területen, alvázra szerelt méhész
konténerét elhelyezze, téli időszakban.
A használatért a 174 hrsz-ú ingatlant megfelelően rendben tartja.

Felelős: Barta Győző
Határidő: azonnal
Barta Győző
Elmondja, hogy telekvásárlási kérelmek érkeztek be az Önkormányzathoz. Az egyik kérelem
egy, a Nyugodóban lévő 535 m2 területű földrészletre vonatkozóan, a másik Szarvaskő
belterületén lévő ingatlanra vonatkozik.
További döntéshozatal előkészítésre átadja a Pénzügyi Gazdálkodási Bizottság elnökének.
Barta Győző
Tájékoztatja a testületet, hogy a Temetői beruházással kapcsolatos garanciális bejárás
megtörtént, jegyzőkönyvet felvették az elvégzendő feladatokra vonatkozóan.
A Tölgyfa út és az Egri úti gyalogjárda garanciális bejárásával kapcsolatban a műszaki
ellenőrrel felvette a kapcsolatot.
Barta Győző
Kérdezi, hogy van e a képviselőknek a szóbeli előterjesztésekhez hozzászólásuk.
Benkó Dániel
Kérdése, hogy a Pék – Laci Kft. által szorgalmazott felújítás, fűtéskorszerűsítéssel
kapcsolatban van e valamilyen előrelépés.
Barta Győző
Kérte Hajdú Lászlótól, hogy még két ajánlatot csatoljon be a kérelméhez. Ez eddig nem
történt meg. Erre már tavasszal lehet csak visszatérni.
Lőrincz József
Javasolja az állattartási rendelet módosítását a településrendezési tervhez igazítva azt.
Barta Győző
Kéri a képviselőket, hogy szíveskedjenek a javaslataikat írásban megtenni a következő ülésre.
Következőkben kéri a képviselőket, hogy szavazzanak arról, hogy a megjelent lakosok,
érdeklődők hozzászólhassanak a testületi üléshez.
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Szavazás:

5 igen szavazattal elfogadásra került.

Barta Győző
Szót ad Kovács András Szérűskerti lakónak.
Kovács András
Elmondja, hogy már a közmeghallgatáson elmondta, hogy zseniális lehetőségnek tartja a
pályázati lehetőséget, melyet az iskolaépület átalakítására lehetne kihasználni, többek között.
2012. január 16-án jár le a beadási határidő. A pályázat támogatási mértéke 95%-os.
Barta Győző
Köszöni szépen a tájékoztatást a pályázati lehetőségről.
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. november 30. napján 18:00 órakor tartanak testületi ülést.

k. m. f.

Barta Győző
polgármester

Dr. Kovács Luca
jegyző
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